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 ،الؾُّغايظؾاؿ  رم قَّايالٌحثك مـذ بقاكر حقاو ك والػؽر مقوقع صغؾـ الؾُّغي

 ،"ىك حجاوزحمؿقد ففؿ"ظروتف مقوقًظو لؾامجًتر ظذ أشتوذكو الدكتقر قد و

ك رأى أن ادقوقع ومو يتصؾ بف مـ قضويو أكز ماـ قادرا ؛ حقٌ ظـفك فرصفـ

 آكذاك. قَّيالٌحث

ادعورصة جاوتت  قجقًفاو  عربقَّيال الطؾى دقوقظوت رمك دواظك  ـوأخذ

. وظاذ الار ؿ ماـ اشاتقعوب "ظٌد الصاٌقر صاو ن"ذكقًّو مـ أشتوذكو الدكتقر 

َّٓ  ،ظاذ مادى ةًاي ظاا ظوًماوك ووقتاى ادعورصة جلفاد عربقَّيبحقث ال   أنَّ إ

ك تك كوكً مفؿَّ حتَّ ، قَّيالٌحثك والػؽر مل يًؼط مـ ذاكرة ضؿقحو  الؾُّغيمقوقع 

إلحقاوت ك تاو ـاوك كطاطً  َّ م، 5002ظوم  "لقدز"كجؾسا بجومعي إ رم عؾؿقَّيال

حقط هباذا اُ اك ع التاراجالاذلؽ وفارة ادك وحػزكا ،لف ُت رْ  ذا الطؿقح، فتقفَّ 

 ادقوقع بآفوقف الرحٌي.

مؽتٌااي  رمى ت إلقااف ياادل كتااوب امتاادَّ ومااـ ضريااػ إقاادار أن أوَّ 

 ,Language "والػؽااار والقاقاااع الؾُّغاااي"  تاااوب  اااق ك "لقااادز"جومعاااي 

thought and reality  وورف بـقااومن ى"دملػااف"Benjamin Lee 

Whorf  (7981  7897ا). 

اَغِر حجؿافا فقام بعد أن  اذا الؽتاوب  وطفر ى ِِ  اذا  ُظْؿادة رم ا ظاذ 
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اأصاعؾً ك والااارة إوى التا شوشاقَّيادقوقع، كام أكف ُيؿثِّاؾ الٌاذرة إ ي  َّ

ظااات  رم باولغٌ  الٌوحثن لتـوول قضويوه و قشقع مداه، فؽون هلذا الؽتوب أثارٌ 

ٌَْحًثو حتاً ك و ذا مو دظوكذات ادقوقع؛  ُألَِّػً بعده رمك الؽتى الت ٕن ُأْفِرد َم

 ."قصي كتوب"ظـقان  

ً  وكؿ شفرُت الؾقوى ك ا بان كػاالطقال ظذ مدى شاـقات ظديادة ُمتحارِّ

 ،«والػؽار الؾُّغايالعالقي بن »  اجلدلقَّي ؼضقَّيحوئرة حقل  ذه ال وإثٌوت ٕشئؾي

فوشاتؽؿؾً ماو  م،5009أواخر ِاقػ ظاوم  ٕمريؽو رمك إى أن جوتت رحؾت

اك دت ماـ كثار ماـ الـتاوئٍ وأرات التاو لكَّ  ،بولذ ـ مـ  ًوؤٓت َِّ ًُ  ق  ؾ

ً ىاوبذلؽ   ،إلقفو طؾاؼ الؼؾاؿ اكو ،رؤيي واوحي وظؿقؼي بؼضويو ادقوقع ؿَّ

 ًٓ  .ظذَّ ك و ذا مـ فضؾ رب ،ػقُّ د أو حترُّ أو  قَ يؽتى دون  ردُّ  شقَّو

ة أكثار  او  اشاتػفوموت طرحوي ،يقد ُيثر  ذا الؽتوب  ًوؤٓت ققيَّ  جاودَّ

م إجوبوت؛ َ ْػاِرض  "والػؽار الؾُّغايبن  اجلدلقَّيالعالقي "نن ضٌقعي ادقوقع ف ُيؼدِّ

ػاؼ أحقوًكاو لؽــاو قد كتَّ  .عوجَلَي دقوقظوت الؽتوبأشؾقب التـوول وادُ  كػًفو رم

 ى جديادةً لعؿاؾ رؤً إى اُيضقػ  قًّواختالًفو أرجق أن يؽقن إجيوب ،شـختؾػ كثًرا

ٌَي إلثرات ادقوقع ووآفوقً   . ؽتؿؾ رحؾي ادعرفيك ك ؛َرْح

 الؾُّغايبان  عضاقيَّي ؾاؽ العالقاي ال حموولي لًاز أ اقار  ذه الدراشي نَّ إ

َّٓ  آمؾ مـ ورائفو والػؽر، ًرا أو  ردياًدا دِاو ك  يال أ ادراجاع  ذكر افالؽاالم ُمؽارَّ

ـاو ولؽـَّ  ،ظؾقفك كٌـ ذلؽ كلشوسٍ  و كحتوج إى كؾِّ كـَّ  وإنْ  ،قَّيوأجـٌ ظربقَّيادختؾػي 
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 فودقواقع جادىى  ،شقات ا ػؼـو ظؾقفاو أم اختؾػـاو ،إووفي جديدةكحوول  ؼديؿ 

ي  ؼؾقدبطٌعف، ورحؾتـو كحقه رحؾي  ر ة فقف  صؾ إى َحدِّ  ،يَّ ، ادغومرة بؾ إن اجِلدَّ

ًٌو مـف وأرجق أن كصؾ إى َبرِّ     .إمون أو قري

وقد يؽقن مـ كوفؾي الؼقل أن التقاِؾ الٌاى بٌعديف الزماوكك وادؽاوكك 

حقٌ يؼقى التقاِؾ الٌاى بؼقة الؾغاي وكضاقج الػؽار،  ،مديـ لؾغي والػؽر

قد يؿثؾ التقاِؾ إحادى إصاؽولقوت العالقاي آخر ومـ جوكى  ، ذا مـ جوكى

أم  ،بؿعـك  ؾ  عز الؾغي ظـ إفؽور بطاؽؾ واواو ودققاؼ ،بن الؾغي والػؽر

 أن الؾغي وشقؾي لؾؽتامن والتؿقيف واخلداع ؟!!

 :وتؼع هذه الدراشة ىف مؼدمة ومتفقد وأربعة فصول

ظادة  ـظا ماـ خاالل اإلجوباي عريػ الػؽار مـفو  الػصل إولـوول يت

ار؟  ،مو الػؽر؟ مو وطوئػ التػؽر وأ دافاف  ًوؤٓت  ر؟ومتاك ُكػؽِّ وداوذا ُكػؽِّ

ومو خصوئص التػؽر وُمَتطؾٌَّو ف ؟وماو القحادات إشوشاقَّي أو الٌِـَاك العؼؾقَّاي 

ار؟ وماو أكاقاع التػؽار؟  لؾتػؽر؟ومو دوافع التػؽر ظـد اإلكًون؟ وكقػ ُكػؽِّ

ر احلققان والطر؟ وك قػ خيتؾػ  ػؽر و ظـ  ػؽر اإلكًون ؟ و اؾ و ؾ يػؽِّ

ر الطػؾ حديٌ القٓدة ف؟ و ؾ ختتؾػ الؾُّغي والػؽار  ،يػؽِّ أو اجلـن رم َرِحؿ ُأمِّ

 ظـد الـًوت ظـفام ظـد الرجول؟

فاؿ   اؾ لؾػؽار لغاي مشامال  ـفقحاوول اإلجوباي ظاى الػصل الثانكأمو 

أم أكـاو  ،الـظريايخوِي؟  ؾ كػؽر بؾغي ظؼؾقي فطريي كام ذ اى أِاحوب  اذه 
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 كػؽر بولؾغي الطٌقعقي؟

مجؾاي  لعالقي بن الؾغي والػؽر مـ خاللا لٌحٌ الػصل الثنلثويتصدى 

 فو ـحموولي لإلجوبي ظ التًوؤٓت رم مـ

 من العالقة بني الؾُّغة والػؽر؟ .1

 مو رضورة كؾ مـ الؾُّغي لؾػؽر والػؽر لؾغي؟و 

 في لعؿؾقَّي التػؽر؟ ؾ يؿؽـ أن  ؽقن بِـَْقي الؾُّغي  ك ادَُقجِّ و 

 ؾ الؾُّغي  ك إداة القحقدة لؾتعٌر ظـ الػؽر؟و  

 من ضبقعة العالقة بني الؾُّغة والػؽر؟ .2

 و ؾ  ك ظالقي ا صول أم اكػصول؟ 

 وٕى مـفام إشٌؼقَّي رم القجقد  لؾغي أم لؾػؽر؟ 

  دون لغي؟ و ؾ يؿؽـ التػؽر 

لؽاالم أو الؽؾا ت وا ،من العالقاة باني الػؽار أو الػؽارة ماي كنحقاة .3

 ادُْستخَدَمة لؾتعبر ظي هذا الػؽر أو هذه الػؽرة مي كنحقة أخرى؟

  عٌر ظـف؟ التك ؾ يمدى  ؿقض الػؽر إى  ؿقض الؾُّغي  

 ؾ ثؿي ظالقي بن ثرات الؾُّغي وظؿؼ التػؽر؟  

هاال حاادود الػؽاار هااى حاادود الؾُّغااة؟ وأكااه حقااث تتوقاا  هااذه  .4

 يتوق  ذاك؟

 ـ التعٌر ظـ ادطوظر وإفؽور؟متك  عجز الؽؾامت ظ 
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مجؾاي  ـوجيقاى ظا ،فقـوقش مدى  لثر الؾغي ظذ الػؽار الػصل الرابعأمو 

 مـ التًوؤٓت 

 هل لؾغة تلثر ظذ الػؽر؟ .1

 ؾ  مثِّر الؾُّغي رم  طؽقؾ الػؽر؟  

 ثقن بؾغوت خمتؾػي ير  العومَل بطرق خمتؾػي؟ ون ؾ ادُتحدِّ

 ا وُمعتؼدات خمتؾػة؟ت وأفؽنر  هل َتْعؽِس الؾغنت ادختؾػة ثؼنفن .2

هل ُيْؿؽِي اشاتخدام الؾُّغاة ىف التالثر ظاذ ظؼاول الَبَفا وأفؽانره   .3

فنهت ؟  وُمعتؼداهت  وتوجُّ

 هل الؾُّغة إم هى لغة التػؽر الوحقدة؟ .4

 .ؾً الدراشي بؼوئؿي لؾؿصودريِّ ثؿ ذُ 

 ،فوأن يتاقفر دٌوحثا ، ذا وأرجق أن يـول الؽتوب ا تامم الؼاورئ العرباك

 .ضريؼ ادعرفي رموأن يؽقن الؽتوب خطقة جودة 

                                                             َّٓ  اؿقن العولِ ومو يعؼؾفو إ

 .وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب العودن

 

 1/1/2009 
 د.محمد محمد داود



 



 

 

 

 

 

 تـابقصَّـة ن
ك ؽايرإمى   ُظـْاقاٌن لؽتاوب ضوداو حؾاؿ الؾغاق"الػؽر والقاقعو الؾُّغي"

 ،بؽتوبتاف Benjamin Lee Whorf (7981 - 7897) "وورف بـقاومن ى"

 َّٓ ؼ ُحؾ أن الَؼَدَر مل ُيْؿِفؾف ضقياًل إ الر ؿ مـ ذلؽ مل َيُؿً احلؾاؿ؛ ظذ و .َؿف لقحؼِّ

 الؾُّغاي ظؾاؿشاامت  ( َباَزَغ رم7821الثومـ والعايـ مـ ديًؿز مـ ظاوم )ك فػ

ـْ الاذول ،كػًف العـقان  ذاكتوب ََيِْؿؾ  شاتطوع أن َيؼاؼ احلؾاؿ بعاد اى ؽـ َم

 John "جقن بقًقؾ كاورول"؟! إكف "وورف"و ظذ رحقؾ مرور ةًي ظا ظومً 

Bissell Carroll (7871- 5002) الطافر وِاديؼ ك ؽيظومِل الـَّْػس إمر

 .كالـػً الؾُّغي ظؾؿ طقير  احلؿقؿ، وادعروف بنشفومو ف الؽٌرة رم "وورف"

 كصة؟ ٚيهٔ نٝف بدأت اي
حماورضة  "جقن كاورول"( ظـدمو َحَيَ 7858 ذه الؼصي إى ظوم ) رجع 

ٌُْؾغ م ،"وورف"ا ل  حقاٌ كاون مفاتامًّ  ،ـ الُعْؿِر وقتفاو ثالثاي ظاا ظوًماووكون َي

كوكاً  اذه ادحاورضة  .قَّيإِاؾ قَّيؽيبدراشي الؾغوت، وبخوِي الؾغوت إمر

)كًاٌي إى  قَّايإز قؽ يَّايدراشاي لغاوت الطاعقب اهلـد رم "وورف"حقل دمرباي 

ن حؽؿ ادؽًقؽ قٌؾ أن يػتحفاو إشاٌون و ق صعى متؿدِّ  ،الطعى إز قؽك

إى صاعى ادوياو و اق صاعى يؼطاـ  ـادوراس  ي)كًاٌ قَّايوادويوك( 7278ظوم 

 "كاورول"ُأْظِجاَى  .ؽو القشاطكي( بودؽًقؽ وأمرقَّيوجقا قامٓ الطامل قَّيالزيطوك
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ب  إى أن ففعد  و ف،رم كػًأثر بولغ  وكون هلو ،إلظجوبهبذه ادحورضة  ويي ا يتؼرَّ

 لدرجاي أنَّ  ،ي، فـطالت بقاـفام ِاداقي ققيَّافظؾؿاماـ ادزيد لَقـَْفؾ  "وورف"إى 

دراشو ف وأن يطاوركف أفؽاوره وكتوبو اف حاقل  لن يًوظده رمبشؿو لف  "وورف"

 رمجاي القثاوئؼ  رما  ديادةلًـقات ظا  وقد َظِؿال مًعو ،والثؼوفي الؾُّغيالعالقي بن 

 .رمقز و الغومضي ادعـك وفؽِّ  قَّيإز قؽ

إِاقات  ظؾاؿظاـ  اكثارً  الػاسة ؾاؽ  رم "وورف"ماـ  "كورول" عؾَّؿ 

 .أكثر وأكثر الؾُّغي تاممف بِعْؾؿ  و زاد ا ؛إى جوكى ِظْؾؿ الـحقك والتحؾقؾ الػقكقؿ

أبحوثاف  رم "وورف" ومها ،قَّايدراشتف اجلومع بعد ذلؽ رم "كورول"َمَه 

 رم "وورف" إى أن حون وقاً الرحقاؾ وُ اقرمِّ  ،يَّيؾغقال قَّيودراشو ف حقل الـًٌ

 .(7897ظوم )

فؿ  إى مشماٍل  و ق َيوول اإلجوبي ظـ قَّيعؾؿال حقو ف "وورف"لؼد أمه 

ـْ َثاؿَّ رم ،الػؽر رم الؾُّغيى يؿؽـ أن  مثِّر َمدً  ىِّ أ ـْ َثاؿَّ  ،رؤياي القاقاع وِم  رم وِما

َّٓ  ،ؼضقَّيالًؾقك؟ وكوكً لف كتوبوت كثرة حقل  ذه ال ـ ماـ كاا ف مل يتؿؽَّ  أكَّ إ

وأن يؽاقن  ،ؼضاقَّيفؽون َيؾؿ بلن يؽقن لف كتوب يـوقش مثاؾ  اذه ال ،معظؿفو

َ ظـ ر ٌتاف  اذه رم ،"الػؽر والقاقعو الؾُّغي"ظـقاكف   أوراق ُظثِاَر ظؾقفاو  وقد َظزَّ

 .بعد رحقؾف

دَّ الَػْضاَؾ لصاوحِى الَػْضاؾ،لا "جقن كاورول"و ـو جوت دور  م  َرُ ولُقؼادِّ

ٌَاي متؿقِّا كؾِّ  خدمي جؾقؾي لؾعؾامت رم زة ماـ كتوباوت زماون ومؽاون، فَجَؿاَع ُكْخ
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ت أك الت ؾؽ شقات ا  ومؼوٓ ف "وورف" حقل العالقاي ا مل ُ ـَْا ك  ؾؽ الت مُكِاَ

ختاوره اى الاذ فكػًالعـقان كتوب َيؿؾ  رم وووعفو ،والػؽر والثؼوفي الؾُّغيبن 

 ."وورف"

 تامم أكف شقثر ايعؾؿ  ا ت إظداده هلذا الؽتوبأثـورم ا  "جقن كورول"مل يؽـ 

 ات رموقاد وجاد الُؼارَّ  ؟َؿ ٓالِاو .د كااهن و ر ادتخصصن بؿجرَّ ادتخصصِّ 

 ؾؽ  احلقَّي، ؾغقيَّيوت الي مـ أقدم اجلدلقَّ ه حقل جدلقَّ وآرات "وورف"و ف أفؽور ضقَّ 

  ، أٓ و اكضوداو أثاورت َ اَقس الٌاوحثن وفضاقل ادًتؽطاػنك الت اجلدلقَّي

 .والتػؽر الؾُّغيالعالقي بن 

 ًٓ مل هيادأ حتاك أن، وجاذبً  وخالًفو واشاًعو لؼد أثور  ذا الؽتوب جد

وظؾاامت  الؾُّغايمـ إدباوت والػالشاػي وظؾاامت  جقاًل  يَّيؾغقال قَّيأفؽوره ظـ الـًٌ

ظاـ  ار ادتخصصان، وكاتٍ ظـاف أبحاوث فضااًل ، ٕكثروبقلقجقاوالـػس وا

أثاوره ى  ذا اجلدل واخلالف الاذ كؾُّ  مل يلِت و صتك فروع ادعرفي، ودراشوت رم

َّٓ الؽ ة التا  كتقجيً توب إ  الؾُّغايضرحفاو حاقل العالقاي بان ك لؾتًاوؤٓت اجلاودَّ

  والتػؽر

د بِـْقَ  ك كتحدثفو الطريؼي التك الت غيالؾُّ  يُ  ؾ يقجد  ػؽر دون لغي؟  ؾ حُتدِّ

د ىخرأ ٌورةبع وأر هبو؟ كػؽِّ  ماو وضريؼي رؤيتـو لؾعومل مـ حقلـاو؟  الؾُّغي   ؾ حُتدِّ

 الؾُّغيع هبو اإلكًون بذكوئف العوم؟ والعالقي بن يتؿتَّ ك الت ؾغقيَّيظالقي الؼدرات ال

   اؾ والثؼوفاي الؾُّغايلؾقاقع؟ وكذلؽ العالقي بان  ةً مرآ الؾُّغي دُّ عَ  ؾ  ُ   والقاقع
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 ؟كتوًجو ثؼوفقًّو و ورخيقًّو الؾُّغي دُّ عَ  ُ 

ا اكثارً  أنَّ  ٓ صؽَّ  ؾفؾاؿ فاقن ف"أمثاول  ، ماـ"وورف"ريـ قٌاؾ ماـ ادػؽِّ

ؾقا كثًرا ،"إدوارد شوبر"و  "فراكز بقاس"و  " ٌقلً مو قي العالقي بن  رم قد  لمَّ

َّٓ  ،والػؽر الؾُّغي  اتامم اأصعؾً ك ي الاارة التـزلون بؿ ذا الؽتوب ك طفقر  أنَّ إ

ومـذ ذلؽ احلن أٌِو  اذا الؽتاوب  اق  .العؾامت والٌوحثن بؿثؾ  ذه العالقي

ي حقل  اذه رحؾتفؿ الٌحثقَّ  هلؿ رم خذه العؾامت والٌوحثقن مرصًدايتَّ ى دلقؾ الذال

 ،دراشاومؿأبحوثفؿ وصقَّدوا ظؾقفو ك ـي إوى التٌِ ي الؾَّ ـزللؼد كون بؿ .يلقَّ اإلصؽو

تاوب حتاك و زال الؽماو .ختالففؿ معفوالـظر ظـ ا ػوقفؿ مع أفؽوره أو ا بغضِّ 

لإلهلاوم؛ فاولػؽرة  مـًٌعوا  مرور مو يزيد ظذ اخلؿًن ظوًمو مـ ر ؿظذ الا  نأ

أظامقااف  لااذلؽ  ااوص العؾااامت رم ؛رثر شؾًااؾي مااـ إفؽااوًااتالقاحاادة فقااف  

دراشاي  الٌادت رم رشارةكوكً ك فؽور الت ؾؽ إ ،قَّيشتؽطوف إفؽور القورفٓ

لؼاد  .مـ الؽتى والدراشاوت اجلاودة ، فلكتجقا لـو َكامًّ  وئاًل اجلدلقَّي ؼضقَّي ذه ال

ًٌ  أثؿرتك الت ةالٌذر  ك ا بحؼا  "وورف"كوكً كتوبوت    كومؾي وُكُت

  ماااااقريس لاااااقيس"إذ أِااااادر" Morris Lewis  كتوباااااف      
"Language, Thought and Personality in Children" ( 7821ظوم).  

  طًااس ٓوشااقن"وحلااؼ بااف " Chester Lawson العااوم التااوى رم 

 ."Language, Thought and the Human Mind" بؽتوبف 

  جااااااون بقوجقااااااف"و ااااااٌعفام" Jean Piaget  بؽتوبااااااف                                  
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"The Language and Thought of the Child " ( 7828ظوم).  
  ويوكااووا"ومل يتاالخر " S. I. Hayakawa  فلِاادر كتوبااف  ضااقياًل 

"Language in Thought and Action" (7812)ظوم  رم.

   .ؿيزخر بولؽتى وادراجع اجلودة الؼقِّ  ك إى آخر  ؾؽ الؼوئؿي الطقيؾي الت

ك التاماي الؽتاى مؼدِّ  مو كجاده رم دائاًم  "وورف"إكثر مـ ذلؽ أن كتوب 

حقل العالقاي بان  ؾغقيَّيأبحوثفؿ ال شتعوكي هبو رموٓبب والٌوحثقن الطالَّ ُيـَْصو 

 Projects in Linguistics: A Practical" كتاوب ك فػا، والػؽار الؾُّغاي

Guide to Researching Language"  م مااثاًل )و ااق مرجااع قااّقؿ يؼاادِّ

يلؾطالب والٌوحثن فؽرة  يؽقن ك الت غيالؾُّ ؿ ظؾ ظـ ادقوقظوت الرئقًي رم ظومَّ

ك م هلؿ قوئؿي بؽاؾ الؽتاى وادراجاع التاكام يؼدِّ  ،ثفؿقمقوقظوت بحمـ بقـفو 

ل  "وورف"كااون كتااوب ،  ااذه إبحااوث( مااـ صاالنو أن  ًااوظد ؿ رم  ااق أوَّ

مفو مملِّػاقه ك التا عؿؾقَّايقساحوت الآ  & Alison Wray, Kate Trott قادَّ

Aileen Bloomer ـْ ير ى رم   .ؼضقَّيحقل  ذه الى لغق إجرات بحٌ لؽؾ َم

 إدب رم ؾ  لثر اوغؾغ، بؾ  ظـد  ذا احلدِّ  "وورف" أفؽور مل يتققَّػ  لثر

 اخلقاول الؼصاص ورواياوتؽثار ماـ ال تِادرحقاٌ ؛ كؽيرإم الَؼَصىص

 مـفو ظذ شٌقؾ ادثول  و ،ٕحداثفو اجعؾً مـ  ذه إفؽور حمقرً ك الت كِّ العؾؿ

 "The Languages of Pao" (7829). 

 .Jack Vance كؽيرؾؽو ى إمل
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 "Stranger in a Strange Land" (7817). 

 .Robert A. Heinlein إمريؽكلؾؽو ى 
 "Dune" (7812). 

  .Frank Herbert إمريؽكلؾؽو ى 

 "Babel – 17" (7811). 

 .Samuel R. Delanyإمريؽكلؾؽو ى 

 "Native Tongue" (7899). 

 .Ursula K. Le Guin قَّيؽيرإم يَّيغقؾُّ ل

 "Story of your Life" (7888). 

 .Ted Chiang مريؽكإك جمؿقظي قصص قصرة لؾروائك  و

 "Inheritance Trilogy" (5005). 

 .Christopher Paolini إمريؽكلؾؽو ى 

 .ؽثرالؽثر والو ر ذلؽ  ...

معـاك وِؾ كتوب وورف حتك أن إى ضٌعتف الثوكقاي والعاايـ، قد وو

لقـفؾ مـف العؾاامت  ؛يػقض وشقظؾُّ  ،زال يػقض بؾ مو ،بعد ٌع مل جيػَّ الـَّ  ؽ أنَّ ذل

ٌِْدع ادزيد وادزيد. يًتػزُّ ى ف اإلهلوم الذإكَّ  .والٌوحثقن  العؼؾ فُق

 

   



 

 

 

 

 

 

 ٌ األٍٚــصـايف
 فصٌ متٗٝدى

 

 ؟ايفهسَا املبشح األٍٚ: 

 ؟ايًػةَا املبشح ايجاْى: 

 
 
 

 



 

 
 



 

 

 

 
 

 ايفهسٍٚ: املبشح األ
 تطاؤالت َطسٚسة:

 ةمن الػؽر؟ )منهقته ال   .(قَّةصطالحوآ ؾغويَّ

 من وطنئ  التػؽر؟ 

o أهداف التػؽر؟ من 

o   ر؟دنذا ُكػؽ 

o  رمتى  ؟ُكػؽ 

 من خصنئص التػؽر؟ 

  َطؾَّبنت التػؽر؟من ُمت  

 ٕ؟لؾتػؽر عؼؾقَّةأو البِـَى ال شنشقَّةمن الوحدات ا  

 ركق  و كسنن؟من دوافع التػؽر ظـد اإل  ؟ُكػؽ 

 أكواع التػؽر؟ من 

   خيتؾ  تػؽرمهن ظي تػؽر  هلر احلقوان والطر؟ وهل يػؽ

 وكق ؟ اإلكسنن؟

    ه ،وٓدةر الطػل حديث الهل يػؽ  ؟أو اجلـني ىف َرِح  ُأم 

    الرجنل؟ ظـدوالػؽر ظـد الـسنء ظـف   الؾُّغةهل ختتؾ



 

 

 



 

 

 

 

 

 : َا ايفهس؟أٚال
 

  :لغة   الػؽر والتػؽر .1

 ؾ  التلمُّ والتػؽر .  إظامل اخلوضر رم الطكتالػؽر  جوت رم الؾًون.   

 م لؾقِاقل إى معرفاي   إظامل العؼؾ رم ادعؾقالػؽر جوت رم القشقط و

اوِ كظار ورَ   ى رم إمر فؽر، أى ويؼول  .جمفقل   إظاامل العؼاؾ رم والتػؽار .ييَّ

ؾ إى حؾِّفومطؽؾي  ُِّ    .لؾتق

وأوشع  أظؿُّ  "الػؽر" أنَّ   "التػؽر"و "لػؽرا"لاالقشقط وكؾحظ مـ  عريػ 

 ."التػؽر"رم ادعـك مـ 

  حركااي الااـػس كحااق ادٌااودئ، الػؽاار ٕبااك الٌؼااوت  "الؽؾقَّااوت"ورم  

ولؽاـ كؾحاظ رم  عريػاف ، التػؽارومل يذكر كؾؿاي  .والرجقع ظـفو إى ادطولى

 .لؾػؽر مؾؿو العؿقم والطؿقل

د، ي "الػؽار"إى أنَّ ولعؾَّـو كخُؾص مـ ذلؽ   طاوبعب تًَّاؿظؿاؾ ظؼاذ جمارَّ

 .الطؿقل والعؿقم

 مارة ةك ر( ثامكك ظاا الؽريؿ وردت مطتؼوت مودة )ف ؼرآنورم ال، 

    الـحق ذا ظذ 

o  َ79اددثر/  رم ،مرة واحدة  رَ ؽَّ ف.  

o  َ91شٌل/  رم ،مرة واحدة  رواؽَّ ػَ تَ ت.  
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o  َااااػَ تَ ت ، ورم 511،578الٌؼاااارة/  رم ،الث مااااراتثاااا  ونرُ ؽَّ

 .20ٕكعوم/ا

o  َ9الروم/و، 799إظراف/  رم ،مر ن  وارُ ؽَّ ػَ تَ ي.  

o  َاااػَ تَ ي  ،787آل ظؿاااران/  رم ،رةمااا ةدى ظااااإحااا  ونرُ ؽَّ

 18، 99 ،77 الـحاااؾ/ ،2الرظاااد/، 59ياااقكس/، 711إظاااراف/

  .57، احلا/72، اجلوثقي/95، الزمر/57الروم/

   .ؾ وإظامل العؼؾر والتلمُّ فو بؿعـك التدبُّ وكؾُّ 

 ٕفؽاور مـ ا يتتوبعمشؾًؾي "  ظٌورة ظـ التػؽر  "دريػر"قومقس  رمو

ًٌو رم حدوثف  ؽقن ادطؽؾي ظذ إََخصِّ     ."شٌ

  ف ، أو قَّايرم ِاقر ف ادعرف كطاوط ظؼاذى " بلكاف  التػؽر "روس"وُيعرِّ

   ."ـػًقَّيٕصقوت الإى ابولـًٌي  كطوط ظؼذى 

  شاتخدام ادارت لعؼؾاف ْعؾ افِ "  ق  التػؽرأن  "لقكجامن"ويرى قومقس

 .(1)"إلكتوج إفؽور

  ف  قَّاياخلػ يَّيشتجوبي الرمزآ" بلكف  التػؽر "قَّيشقظي الزيطوكقاد"وُ عرِّ

 ."اتلؾؿثر

  فف قومقس يالؼقوم بل "بلكف   "يَّيكجؾقزاإل الؾُّغي"وُيعرِّ ات شق قَّيظؼؾ قَّيظؿؾ يَّ

 .(2)"شتـتوًجوأو ا ؽاًم كوكً إدراًكو أو ح

  فف قومقس  ."الُعؾقو قَّيعؼؾشتعامل ادََؾؽوت الا" بلكف  "وبًس"وُيعرِّ
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 ويظفر لـو مـ التعريػوت الًوبؼي أن التػؽر أو الػؽر 

  ّكطوط ظؼذ. 

  ُّؾ وإظامل الذ ـر والتلمُّ يؼقم ظذ التدب. 

 )لف مثر ودافع )ادطؽؾي. 

  إجيود حؾقل وإكتوج أفؽور ورؤىإى هيدف. 

  َّلعؿقمًؿ بولطؿقل وايت.   

ن:  .2  التػؽر اصطالح 

 قَّايذ ـال قَّايالـطاوط أو الػوظؾ  ِطالح الًاقؽقلقجك  اقالتػؽر رم آ

 ا ُظْؾَقاو ظؼؾقَّاي عؿؾقَّيكا  ولؾتػؽر .التك يؼقم هبو اجلفوز العصٌّك ادركزّى  قَّيعؼؾال

ر والتخقُّااؾ وآ ظؼؾقَّاايؾقااوت ظالقااي بعؿ كتٌااوه والااذكوت ُظْؾَقااو أخاارى كولتااذكُّ

لتعؿااقؿ والتصااـقػ مااع بعااض الػعولقااوت إخاارى كولتجريااد وا ،دراكواإل

 .(3)وإِدار إحؽوم

ف   ف  أيًضو بلك (4)التػؽروُيعرَّ

 يَّيفؽر قَّيفعول وأو َحّؾ مطؽؾي فقف ،يَّيرمز ظؿؾقَّي.   

 شؾًؾي مـ إفؽور ادُسابطي.   

 كالم  ر مًؿقع  ق  قَّيرائد اددرشي الًؾقك "واضًقن"ظـد و.   

لؾتػؽر مـ َأْوَواو التعريػاوت  Carl Jung "كورل يقكٍ" عريػ  َعدُّ ويُ 

  أشوشاقَّي كػًاقَّيوطاوئػ  بن أرباع "يقكٍ"ُيؿقِّز  ؛ حقٌالتك َوَردت هبذا الطلن
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، ''Thinking'' التػؽار، "Feeling"الطاعقر، "Sensation" اإلحًوس

 .''Intuition''واحلَْدس 

فف  اؽر أن التػ الؾُّغيمـ القاوو لعومِل  و َيقى ُظـرًصا لغقيًّ  ا "يقكٍ"كام َظرَّ

ظاذ و الطعقر ففق رم إشوس  ر لغاقّى، دققؼي، أمَّ  َقْقَلٌيً كًٌرا ذا ضٌقعي ُمَؼْقَلٌي 

ْ ؿ مـ أكف قد يَ  ـ بطريؼاي ختتؾاػ موًماو ظاـ ضريؼاي ، ولؽاأداةً  الؾُّغيًتخدم الرَّ

 .شتخدام التػؽر لؾغيا

او الطاعقر فقفاتؿ بِؼاالؾُّغاي اق أشاوس  ُيْؿؽـ الؼقل أن التػؽارو َقؿ ، أمَّ

وطقػتون ا  "يقكٍ"ا حًى التػؽر والطعقر و .بولػعؾ الؾُّغيالطعقر التك مؾؽفو 

 ،نوطقػتاون  ار ظؼؾقتا ا ظذ العؽسا  فامظؼؾقتون، أّمو اإلحًوس واحلَْدس ف

 لاتؽؾُّؿا  إناام  طاسكون رم ظؿؾقاوت ن ظذ اإلضالق، و  ر لغقيتدوُيْؿؽِـ ظ

''Talking''، ْؿعو ًَّ ـ ولؽ ،''Understanding'' والػفؿ ،''Hearing'' ال

ّ اما فؼط مـ كطوقفرم جزت ِغر جدًّ  مـ  ـو ُيؿؽــو  صـقػ التػؽار ظاذ  ؛ الُؽذِّ

يأكف وطقػي    .(5)كٌر إى َحد   لغقيَّ

س د الـظارة إلقاف بان اداداربتعادُّ د  تعادَّ  "التػؽار"و "الػؽر" عريػوت و

لؾغقيقن هلؿ وا ،وآجتامظققن هلؿ كظرة أخرى ،كققن هلؿ كظرةقفولًؾ ،ادختؾػي

 "الػؽار"كؾ مدرشي  ركاز ظاذ اجلوكاى الاذى ماتؿ باف رم و .إلخ كظرة ثولثي...

    "لتػؽرا"ويؿؽـ أن كخرج مـ  عريػوت  ذه اددارس ادختؾػي بلن  ."التػؽر"و

 حقاٌ إكاف  ادفؼ  ؛دراككطوط ذ ـك )ظؼذ( خيتؾػ ظـ اإلحًوس واإل
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و ذا التادفؼ الػؽارى يؼاقم بولدراشاي  ،حالًّ  تطؾَّى فؽرى  ثره ادطوكؾ التك 

لؾققاقف ظاذ الضاقابط وادعاوير  فو؛وجقاكٌوالتحؾقؾ لؽؾ معطقوت ادطؽؾي 

 وت التك  عؿؾ بؿقجٌفو. وألقَّ  ،التك حتؽؿفو

  وثقًؼو بولؽالم.  تصؾ ا صو قَّيذات ضٌقعي اجتامظ كػًقَّي ظؿؾقَّيالتػؽر ًٓ 

  لؾقاقع.  كعؽوس واعٍ االتػؽر 

 قَّيالتػؽر مثُّؾ داخذ لأل داف والققوئع وإصقوت اخلورج  . 

 و ق ظذ كقظن   ،التػؽر شؾقك ظؼذ مـظؿ ومقجف 

o التػؽر التؼوربك ''Convergent Thinking''. 

o التػؽر التٌوظدى ''Divergent Thinking''(6) (7). 
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ّٝا: َا ٚظائف ايتفهريثا  ؟ْ

 ؟َا أٖداف ايتفهري
 ففاو ففؿاوماـ أ ِّ  ،إلكًاونا ادطوكؾ التك  قاجاف هَيْدف التػؽر إى َحؾِّ 

بقِاػفو ولؽاـ  اذا الػفاؿ ٓ يتعوماؾ ماع إصاقوت والظاقا ر  ،ي العوملَ ؼحلؼق

ي ُمعطقوٍت  َِّ لاف إى جمؿقظاي ماـ ادػاو قبؾ َيوول  ،خو  ،ؿففؿ العومل َبْعد أن َُيقِّ

ة والؽتؾي والطوقاي والناظي والتًاورع واجلوذب إن  .إلاخ ...قَّايمثؾ مػفقم الؼقَّ

َّٓ العؾ اة التك د ك إ الؾُّغيو ،حتقيؾ القاقع إى مػو قؿ ظؿؾقَّيؿ رم حؼقؼتف لقس إ

 َ ـ مـ التػؽرُم رات رم إكتوجاف لؾؿػاو قؿ والتصاقُّ  لعؼؾ الٌااىِّ او ك أداة  ،ؽِّ

دة وإفؽور ادُجرَّ
(8).  

 َا ٚظائف ايتفهري؟

د ادُ  د وطوئػ التػؽر بتعدُّ التاك ُكجوهبفاو رم  يَّايت وادًاوئؾ احلققامَّ فِ  تعدَّ

ًٓ مـوشااٌي هلاو إجوباوٍت  تطؾَّااى و قَّاايحقو ـاو الققم فااولتػؽر رم إصااقوت  ،وُحؾااق

ى إى كتاوئٍ خمتؾػاي  ًٌعاو لطٌقعاي ادعؾقماوت يمدِّ  ا والظقا ر والـوس وادقاقػ

وضًٌؼاو  ،التاك يؿتؾؽفاو الػارد قَّايعؿؾوال قَّيعؼؾولؾؼدرات ال ،و وكقظقتفووكؿقتف

ظذ وطقػتن أشوشاقتن  او    ـو ـؼترصوش .مـ  ذه ادُعوجلي ةولأل داف ادتقخَّ 

   آشتدٓل ، وإكطوت ادعوكك

  :إكشنء ادعنكى .1

يال قَّيالػؽرة الُؽؾِّ   بلكف "ادعـك"ف رَّ ُيعَ  فئاي ماـ إصاقوت  ظاذ لُّ التك َ دُ  عومَّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل متهيمى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 37 
17 

   .ُ قَّزة ُمتطوهبي معقَّـيِػوت يطسك أفراد و رم 

ًِّ ويتؿ  ؽقيـ ادعوكك بوٓ  ،واخلازات ادٌاورشة قَّيظتامد ظذ اإلدراكوت احِل

أى  ؛ظتامد ظاذ ظؿؾقتاك التجرياد والتعؿاقؿ، وآيَّيقزقشتخدام الؼدرة التؿوأو ب

وماع مارور  .تالف( رم إصاقوتخاي الثٌوت )التطاوبف( والتامياز )آبندراك ِػ

ـ مـ   أى أنَّ  ؛ُمعتؿدة ظاذ الرماقز قَّيعؿؾُ صٌو ال الؾُّغيشتخدام االزمـ والتؿؽُّ

ًّ  ،بولتدريٍ تِؿُّ ين ادعوكك وادػو قؿ قُّ ؽَ  َ  ٌْف  قَّيوضًٌؼو لـقع ادعوكك  ِح مٌاورشة، ِصا

 ًّ دة قَّيظؼؾو ر مٌورشة،  قَّيِح رم فو يـ ادعاوكك ِاقو تُ و ُيًوظد ظذ  ؽاقوِ َّ  .جُمرَّ

ر و مـ القاقع احلَكِّ  وِ َّ  ؛أو كالمك قولى رمزى   ، فتصٌو ومـ الزمون وادؽون َُيرِّ

   .وصؿقىّ  ذات ضوبع دمريدى  

 :آشتدٓل .2

أى إقوماي ظالقاي بان َحاَدثن أو  ؛إحؽاومشتدٓل كقع ماـ إِادار آ

عتؿاد آشاتدٓل رم وي .طو ر ن أو مػفقمن أحد و معروف وأَخر جمفاقل

دة لؾعؿؾقوت ال  و ق ظذ كقظن   ،قَّيعؼؾجق ره ظذ الطٌقعي ادُجرَّ

  ِّقَّيَح  يَّيى ُمٌورش وصقا د مودّ اشتدٓل ُمٌورش ُمًتـد إى دلقؾ مود.   

 ماي آشاتدٓل تم رم حاول ظادم ُمالًاتخدَ ويُ  ،اشتدٓل  ر ُمٌاورش

ًِّ  ؛ادٌورش ي ِح  معقَّـاي، كام ََيُْدث ظـد حموولي َحّؾ مطوكؾ يقَّ لعدم  قفُّر قرائـ وَأِدلَّ

ظـدئاٍذ كؾجال  ،ٓ  ؼقد فقفو السابطوت أو إحؽوم إى القِقل لؾَحؾَّ ادطؾاقب

تفو ماـ خاالل التجرباي الػعؾ َتَز لؾػروض التك خُت  حَّ
ِِ ًٌُّ مـ  ورم  ،قَّايويتؿ التث



 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل األول  ال
 

 

18 

ًٌُّ مـفو  صٌو قوكقًكو ُيْؿؽِـ  عؿقؿف    .حول التث

 ؟سَتى ْفهِّ
حقلاف رم  قجاد يًتخدم اإلكًون التػؽر لؽك يتعوَمؾ مع إصاقوت التاك 

الٌقئي، كام أكف رم الققً كػًاف ُيعاولٍ ادقاقاػ التاك  قاجفاف دون إجارات فعاؾ 

ااي لألصااقوت ؛ طااو رّى  ْمزيَّ فااولتػؽر شااؾقك يًااتخدم إفؽااور والتؿثااقالت الرَّ

   .ر و صقُّ ر و أو أى التك ُيْؿؽِـ  ذكُّ  ؛وإحداث  ر احلورضة

 .التػؽر ظـدمو َيْطُعر بقجاقد مطاؽؾي ُ صاوِدفف ظؿؾقَّيويًتخدم اإلكًون 

اي  قلوادطؽؾي ظٌورة ظـ ظوئؼ ََيُ  بن الػرد وأ دافف رم احلقوة، أو كؼاص رم إِدلَّ

ؾ إلقفو أخرون عورُ التك يتـووهلو الػرد، أو  َِّ    .ض بن الـتوئٍ التك  ق

اَعك إى الِ َّ  ؛ؼوختؾؼ ادطؽؾي إحًوًشو بولضق ًْ ٌحاٌ ظاـ و جيعؾ الػارد َي

والعالقي بان التػؽار  .بوٓر قوححؾقل مـوشٌي هلذه ادطؽؾي حتك يطعر أو  حؾ  

ٌَالن  ،وادطؽؾي وجفون لُعْؿَؾي واحدة ًٓ أو أقـقمون رم ذات واحادة ٓ َيْؼا اكػصاو

  .(10)(9)كػصوًموأو ا
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 ثايّجا: َا خصائص ايتفهري؟

َّةاياخلصائص  .1  يًتفهري اإلْطاّْى:   عا

يبصقرة  يتؿقَّز التػؽر اإلكًوككُّ   بوخلصوئص التولقي   ظومَّ

  ادة ٓ يملِّ  الؾُّغايفاولتػؽر و  الؾُّغايحوجي التػؽر إى ػاون وحادة ُمعؼَّ

و اك  ،لاف باؾ  اك القاقاع ادٌُاورش ،واشطي التعٌر ظـ التػؽر ولؾُّغيف ؛َ ـَْػصؿ

ومفاام  ،ر فقف اإلكًونفؿفام َيُؽـ ادقوقع الذى ُيػؽِّ  ؛وقؿقًّ ك ظؾقف ضوبًعو  عؿُ ْضػِ 

ا ،فو ؽـ ادطؽؾي التك يعؿؾ حلؾِّ  ا ؛الؾُّغايًماو بقشاوضي وْ ر دَ فنكف ُيػؽِّ ر أى أكاف ُيػؽِّ

ؿ    .والتػؽر الؾُّغيدقوقع العالقي بن  تػصقؾمزيد مـ الشقل ك و .بطؽٍؾ ُمعؿَّ

 تػؽاار يتَّخااذ مااـ ادطااؽالت ل  أى أن اقَّييتًَّااؿ التػؽاار بوإلصااؽول

صي أو رما قَّيوهلذا خيترص العالقوت وكقػ ؛و لفمقوقظً  ى أ كتظومفو رم حولي ُمطخَّ

اويٌا ،مقواقع ادعرفاي ػطو رة  ملِّ  ظاودًة بوٓشاتجوبي إى اإلصاورة  دأ التؼىصِّ

، الؾُّغايـ ظاذ وحادة التػؽار و، والًمال  ق أكثر إصؽول التك ُ َزْ ِ قَّيالؽالم

دة ِقغً رم قولاى شامالالتػؽر شقى مًللي ومو  والٌحاٌ ظاـ إجوباي  ،حُمدَّ

ى  ًِ    .التػؽر ضوبًعو ُمـظاًم و ودًفو قَّيظؿؾالًمال ادطروح ُيؽ

  ُّو اذا ماو ُيؿقِّاز  ،التػؽر حمقًرا لؽؾ كطوط ظؼّذ يؼقم بف اإلكًاون ُيَعد

 .ذ ـقَّيال عؿؾقَّيؾل قَّيالـوحقي الؽقػ

 وظاذ ماو  ،ؾي اخلازة التاك اكتًاٌفو اإلكًاونيعتؿد التػؽر ظذ حصق

 او ُيطار إى  ،رات ومػو قؿ وقدرات وضرائؼ رم الـطوط العؼاذِّ َيؿؾف مـ  صقُّ 
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وإى العالقاي بان التػؽار  ،العالقي القثقؼاي بان الاذاكرة والتػؽار ماـ جفاي

  .وادعورف مـ جفي أخرى

 ؼ رم مًتقى إفع ،لؾتػؽر مًتقيوت ظديدة  أو ،عؿؾقَّايول الفؼد يتحؼَّ

 .أى ظاذ صاؽؾ خُمطَّاط داخاذ ،رات أو الؽؾاامترم مًتقى اشتخدام التصاقُّ 

ى دعوجلي ادعؾقموت بطرائؼ  ويطتؿؾ التػؽر ظذ ظدد مـ العؿؾقوت التك  تصدَّ

 ...التعؿاقؿـ  التجرياد  ـ ادؼوركي  ـالتصـقػ  ـالتحؾقؾ  ـمتـقظي مثؾ  )السكقى 

ـ اإلكًو ،إلخ( ًوئؾ ادختؾػي التاك يقاجففاو اد ن بقشوضتفو مـ َحؾِّ ولؽك يتؿؽَّ

يً  ، ظؾقف أن يقطِّػ ادـظقماي الؽومؾاي هلاذه العؿؾقاوت  ًٌعاو ظؿؾقَّيكوكً أم  كظريَّ

   .لاوط ولدرجي اشتقعوبف هلو

  ظؿؾقَّايأى أن التػؽار لاقس  ،قَّيٓ يـػصؾ ظـ ضٌقعي الطخصالتػؽر 

كوت الطخصمـ ُمؽ وإكام  ق ظـرص  ومى  ،يُمًتؼؾَّ  يعؿاؾ رم إضاور مـظقمتفاو  قَّيقِّ

  .(11)وٓ وجقد لف خورج  ذا اإلضور ،قَّيومقؽـالدي

 اْذُكرالتػؽر  ُيؿثِّؾ التػؽر َأْظَؼاد أكاقاع الًاؾقك الٌااّى، و يَّيرمز َ 

ِِّ أ "جريـ ٌيجقد"الدكتقرة  التك يتؿقَّز هبو التػؽر  ك قدرة اإلكًاون  قَّين اخلو

ص إظامل ، ٓ بصاػي قَّايوخقول يَّاياشتعراوفو بصاػي رمزأو إصقوت و ظذ  ػحُّ

َيْصاـَع كؿقذًجاو ظـادمو ماثاًل ولطريؼي التك يًؾؽفو ُمفـدس اجلًقر ، أى بقَّيفعؾ

ًرا جِلْنٍ  ؾف وِالبت ُمصغَّ ب قدرة حتؿُّ  ف دون الؾجقت إى  ؽولقػ بـاوت جنالُقجرِّ

ام الرماقز لتـاقب ظاـ إصاقوت  تؿقَّز بوشاتخد قَّيمعرف قَّيظؿؾولتػؽر ف .حؼقؼك
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وكحاـ  ،ظؾقاف قم مؼوم ذات الطاكت أو َياُدلُّ يؼواحلقادث، والرمز  ق أى صكت 

التاك كؾػظفاو  اك ظٌاورة ظاـ  الؾُّغاير ظـ ضريؼ اشتخدام الرمقز، وبام أن ُكػؽِّ 

  .(12)الؾُّغي، فؽثر مـ  ػؽركو يؼقم ظذ اشتخدام قَّي ـ يَّيرمز قَّيظؿؾ

  يؽاقن  ،ٓ ُيْؿؽِـ مالحظتف التػؽر شؾقك َخِػكى   التػؽر شؾقك خػّك

إكاف أيًضاو كطاوط  .اشتجوبي دثرات قد ٓ  ؽقن طو رة لؾحقاس بطؽؾ ُمٌاورِش 

ماثاًل، أو  تقجي مر قبي كَقْوع ُخطَّي َظَؿؾُيَقلَّد ذا قًّو، يؼقم بف ادرت هبدف حتؼقؼ ك

أن يًاتػقض رم ْػس ٓ يًاتطقع ظاومِل الاـَّ و ،أو َحاّؾ مطاؽؾي ماو ، للقػ كتاوب

َّٓ  احلديٌ   .(13)مـف معقَّـيبعد مـوقطي أكقاع ظـ مػفقم ظوم كولتػؽر إ

ِّصة يًتفهري:   َّةاخلصائص ايفسد .2  امُلُ

خاتالففؿ رم او ذا يطر إى َماَدى  ،يتٌويـ الـوس مـ حقلـو رم شؾقكقومؿ

 ،ؼافؿْ فٌعضفؿ يتؿقَّز بنظي التػؽر وأِولتف ومروكتاف وظُ  ،خصوئص  ػؽر ؿ

وبعضفؿ أَخر يتؿقَّز بٌطت التػؽر وظدم الؼدرة ظذ دماووز إُُضار والؼقالاى 

 ،رم طاقا ر ُمتطاوهبي يَّيوبولتوى يعجز ظـ إدراك العالقوت اجلق ر ،التك حػظفو

 .مع أنو  ر ٌط فقام بقـفو بعالقوت ُمطسكي

فو  ، مـبن الـوس يَّي ـوك خصوئص لؾتػؽر  تعؾَّؼ بولػروق الػردو  أ ِّ

  :إصنلة 

رم الؼدرة ظذ رؤيي ادطؽؾي  ا أكثر مو  تجذَّ ا إن إِولي رم التػؽر  تجذَّ 

مالئاؿ وجدياد  والؼدرة ظاذ إجياود َحاؾ   ،وحتديد و وضرحفو ظذ صؽؾ مًللي
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إى أن أِاولي التػؽار  عـاك   "جقؾػقرد"اه، وقد أصور قَ ظتامًدا ظذ قُ وُمٌتؽر هلو ا

و  اق ذكاك وِاودق ماـ ر ماللقف، ماو  اق بعقاد اداَدى، ماإكتوج ماو  اق  ا

 .(14)آشتجوبوت

  :اُدروَكة 

 ،مروكي التػؽر  عـك الؼدرة ظذ إجرات  غقر مـ كقٍع ماو   غقار رم ادعـاك

أو  غقار رم ، العؿاؾ قَّيأو إشاسا قج ،أو ففؿ ادًاللي ،أو آشتعامل ،أو التػًر

تغقر إى الُعثقر ظذ احلؾ ادالئؿ لاوط ادًللي ى  ذا الدموه التػؽر بحقٌ يمدِّ ا

   .قَّيوادروكي التؽقُّػ ،قَّيادروكي التؾؼوئوادروكي ِـػون   .الٌحٌ مقوقع

  :)الرسظة )الطالقة 

قاقااػ ادخوِااي و صااٌو رضورة رم  قَّاايهظااي اختااوذ الؼاارار  لخااذ أ 

ػي، وكحاق ذلاؽ رث وادػوجآت ادختؾاوب والؽقأثـوت احلر طرةاخلزموت إو

ًٓ ظوجؾي تطؾَّى مـ ادطوكؾ التك   .(16)(15)حؾق
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 َا َتطًبات ايتفهري؟ا: زابّع

 يتطؾَّب التػؽر: 

 ًٌو ُيـظِّؿ خزات ومعؾقموت اإلكًاون  اك الؼولاى الاذى  الؾُّغايو ،قول

ؾ    .وادعؾقموت  ذه اخلزات ُيطؽِّ

  هبااو حلاان  وادعؾقمااوت وَيااتػظخمزًكااو َيتااقى إفؽااور واخلاازات

   .والذاكرة  ك ذلؽ ادخزن الذى َيتقهيو ،اشتدظوئفو

 ًداجتامظقًّ وحُمقًطو ا معقَّـي كػًقَّيي بقئ ُدث ولتػؽر ٓ يؿؽاـ أن ََيْاف ؛و حُمدَّ

التػؽر(  اك اجلاق الاذى  قَّي)شقؽقلقج ـػًقَّيواحلولي ال ام رم بقئي مو،رم فراغ وإكَّ 

   .يتـػَّس فقف التػؽر

 مي التوضقح لؾعـنرص الثالثة السنبؼة: ء  ىصى لتوفق  ي 

 : الؾُّغة .1

 َثرات لغتؽ شٌى رم ُظْؿؼ  ػؽرك. 

  ااك  ولؾُّغاايوالتػؽاار، ف الؾُّغاايمتقـااي باان  يَّيظضااقثؿااي ظالقااي 

الااذى َيتقيااف  فقااف التػؽاار، والِػْؽاار  ااق ادضااؿقن الؼولااى الااذى َيـَْصااىُّ 

ي بااولؼقل جلقصااقظااـ  ااذه االٌااوحثن وُيعاازِّ بعااض  ذلااؽ الؼولااى الؾغااقّى،

 .ن لعؿؾي واحدةووالػؽر وجف الؾُّغيأن 

  :الذاكرة .2

  ِّدةالتػؽر الًؾقؿ وظوؤه ذاكرة جق. 
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  ُيـظِّؿ هبو العؼؾ اخلازات وادعؾقماوت ماـ أجاؾ  قَّيذ ـ قَّيظؿؾالتػؽر

ذلؽ  ؛قَّيعؿؾالالذاكرة هلذه  قَّيومـ  ذا التعريػ َكْخُؾص إى أ  .ختوذ قرار ُمعنَّ ا

خزن الذى َياقى  ؾاؽ اخلازات وادعؾقماوت التاك يًاتخدمفو العؼاؾ أنو اد

ز أ  اإلكًوككُّ  ض ٔلالت قَّيرم التػؽر، ومـ  ـو َ ْزُ فاو ؾق ػع قَّيالذاكرة، وكقػ قَّيعرُّ

   .ع ظؿؾفمفومف و نيرم  عؿقؼ التػؽر و ًفقؾ ًفؿ  بحقٌ 

ن، هىتـؼس  الذاكرة و  : أقسنم 

o  ًِّ قماوت حتػاوظ بودعؾوٓ  ًتطقع الذاكرة آّك  خمزن ادعؾقموت احِل

   .معدودة ن بام يتجووز ثقاككرم  ذا ادخز

o شاوظوت بودعؾقماوت  لػاسة الذاكرة قصرة اددى  و ك التك حتاتػظ

   .ِطحوهبو ظذ الدواماختزيـفو وبيورة  قَّيالتك َيْطُعر اإلكًون بل 

o عؾقماوت التاك ضقيؾاي اد لػاسة الذاكرة ضقيؾي اددى  و ك التك حتػظ

ٌْذُ  ، ويعتؼاد بعاض رم شٌقؾ ختزيـفاو ؿه وقًتو ضقياًل ل اإلكًون جفًدا كًٌرا ويُ َي

وجقد و رم  ؾؽ الذاكرة؛ بؿعـك أناو ٓ  رؿًتظؾامت الـػس أن  ؾؽ ادعؾقموت ي

َّٓ  و زول بؿرور الققً، واحلؼقؼي أن ه بعض أجزائفو، إ اجلزت   أنَّ قد  زول و تطقَّ

ٌْؼك ظذ   . الدوامإكز َي

 

ر بندراحل التنلقة:  ومَتُّر آلقَّةُ   التذكُّ

o ؿ مـ أقًوم الاذاكرةاشتؼٌول ادعؾقمي ادُراد ختزيـ ًْ ، وجياى فو رم أى ِق

   .اشتؼٌول ادعؾقموتالسكقز ظـد 
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o اَتدْ  ،ز  ؾؽ ادعؾقميق رم ًْ َظك ماـ خاللاف وذلؽ بنظطوئفو رمًزا ُمعقَّـًو ُ 

زك قا؛ فؽؾاام كاون  رمؿَّ إخطر وإ َ  ك  ادرحؾيُ  ظـد احلوجي إلقفو، وُ عتز  ذه

 ،أضااقل لػااسة ـ ادعؾقماايختاازي زادت قاادر ؽ ظااذ ،وأووااو لؾؿعؾقمااي َأَدقَّ 

  .ظفو بطريؼي أهعوشسجاو

o  ٌُُّْؾغ  عاداد و ماو ُيؼاورب  يتؿ ختزيـ ادعؾقموت رم خاليو الذاكرة التك َي

   .ػ معؾقميأل موئي ًتقظى  قَّيخؾ ي، كؾُّ مؾقورات خؾقَّ  ظاة

o اشتدظوت ادعؾقمي ادطؾقبي مـ خالل رمز و. 

 وثؿة كوظنن لؾذاكرة مهن: 

 ةالذاكرة الدور و ك ُمػقادة رم حػاظ  ،و ك التك  عتؿد ظذ التؽرار :يَّ

 .الـصقص ادختؾػي

 و ك التك  عتؿد ظذ الس قى والربط ادـطؼقن :قَّةالذاكرة ادـطؼ. 

 التػؽر:  قَّةشقؽولوج .3

كِّ  ت قَّيذ ـ قَّيؾظؿالتػؽر 
ًِ ًٌو أو إجيوًبو، وبؿدى آقتـوع  لثَّر بولعوِمؾ الـَّْػ َشْؾ

 ػؽاره رم  ة حاوَل دجقِّا قَّيكػًان بصاحي حَمّؾ التػؽر، فنذا متَّع اإلكًاو قَّيؼضبول

 ،كػتاوحيـدفع إى التػؽر فقفاو بحاامس وا قتـوظف هبو، فنكفارت أشٌوب  قفَّ  قَّيقض

ؾ إى ِِّ رم حان أكاف قاد  ا بعد  قفقؼ اهلل  عاوى لاف اادـوشى  احلَؾِّ  بطريؼي قد  ق

د إقـوع كػًاف بل َيْعجِ  شاتؿراره رم التػؽار رم  ؾاؽ ا قَّايز ذلؽ اإلكًون ظـ جُمرَّ

كغاالق الاذ ـك آ"ويؿؽـ  ًؿقي  ؾؽ احلولي با  .ظتاللف كػًقًّوي احول رم قَّيؼضال
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ناامك رم ماـ  جار التػؽار حقـاذاك وآ رَّ ػَ مَ د أحقوًكو أكف ٓ كجام ، وربَّ "الـػًك

تف ال حَّ
ِِ ـػًقَّيظؿؾ آخر ريثام ُ عووده 

 (17)(18). 
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َّةَا ايٛسدات األ :خاَّطا َٓى اي ضاض َّةأٚ ايِب  ؟يًتفهري عكً
ر ُؿاـ رم  اقفُّ معؾقمي جديدة يؽى أ كتًوبالاط اليورّى لتعؾُّؿ وا إنَّ 

ة إالتك  ؼ قَّيعؼؾظدد مـ الٌِـَك ال والتاك  ،لؾتػؽر شوشقَّيقم بؿعوجلي وإظداد ادودَّ

ادة  يؼقم التػؽر بدوره بتقحقد و رم كًقٍ ُمتامِشؽ ظذ صؽؾ خزة صاومؾي ُمعؼَّ

دة ادًتقيوت    .مقوقظوت ومـو ٍ وكتوجوت  متـقظي وُمتعدِّ

ن  ذه الٌِـَك ال ل قَّيادعرف عؼؾقَّيو تؽقَّ ر ، والصاققَّايمـ   قوكؾ الصاقر إوَّ

قَّي والطؿقل، والرمقز، وادػو قؿ ، والؼاقاكن ،وادٌودئ ،والؼقاظد ،ادُتػوو ي الدِّ

   .والـظريوت

ل .1  : قَّةخُمطَّطنت أو هقنكل الصور إوَّ

كااوِت   ملِّااػ  ااذه القحااداُت  لاادى  ي لؼوظاادة اهلاارم ادعااررمِّ الرئقًاا ادُؽقِّ

لقَّ  عؼؾقَّيال والٌِـَْقيَ  ،اإلكًون ة ظاذ التعؾُّؿ ادؿتدَّ  ظؿؾقَّيو رم شقوق ي التك يؽتًٌفإوَّ

ى .متداد حقوة الػردا ىِّ    ق كتوج مثُّؾ اجلفوز ادعاررمِّ فودُخطَّط إوَّ لؾًاامت  إوَّ

 إكاف كاام يؼاقل ،أو طاو رة أو صاكت ُمعانَّ  َحَدٍث اي لي ادفؿواخلصوئص الرئقً

ِااقرة  لااقس  (7890،رم كتوبااف )الااذاكرة والتػؽاار والًااؾقك "ويًاازكٍ"

د"وإكاام  اق  ،لؾَحَدث أو الظو رة أو الطكت قَّيفق ق راف فؼاد  ،"كؿاط ظؼاذ جُمارَّ

َؿي الالزمي لؾؿُ  ًِّ ّى لؾُؿعؾِّؿ  ؽقن ال ادًطرة أو العصو التاك    كمثاًل خطَّط إوَّ

 .و الًامت إخرى فغر  وميأو الرصاحي التك يَّتِصػ هبو، أمَّ  ،َيؿؾفو

لوبعٌورة أخرى فنن خُمطَّ  ٌَف بولؽوريؽو ر الذى قَّيطوت الصقر إوَّ ُيٌولِغ  َأْص
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ؿفو، إناو اهلقوكاؾ إ لألصاقوت  قَّيشوشارم إبراز بعض شاامت الطاخص وُيضاخِّ

ٌَْؼك كآثور هلو    .والظقا ر والـوس التك  ـتٍ ظـ ظؿؾ اإلدراكوت وَ 

ور:  .2  الصُّ

ًَ  يَّيت ادود ك ِقر إصقو ؾ، وكؾ ِاقرالتك َ ـَْطٌِع وُ  اجَّ ًِّ قَّي ظٌاورة ة ِح

دة ماـ التطاوبف وآ ـتظؿظـ ظدد كٌر مـ العـورص التك    ، ًِّاوقرم ظالقي حُمادَّ

مـكِّ امٌدأ  قَّيو تؿقَّز بعؿقم و ظفار رم  .م(7812 )لقماقف، وادؽوككِّ  كتظومفو الزَّ

  .(م7821)روبـطتن،  ...دعرفيوظك الػرد دقوقظوت ا

دة ا والصقرة  ٌي وُمعؼَّ ر ن رم مًاتقى ماو ماـ مًاتقيوت  طاقُّ ؽقَّ  تا ُمركَّ

ىِّ     .شتخدام وادُعوجلياهلقؽّذ، و ك أشفؾ لؾتـوول وآ أو ادُخطَّط إوَّ

 الرموز:  .3

رة ُ ْعَرف هبو إصقوت والظقا ر والعؿؾقوت كلشامت إصقوت  ؛ ك أشامت ُمؼرَّ

ْماز ـ ؿُ ؽْ ويَ  .وإرقوم ّى والرَّ درم أالػارق بان ادُخطَّاط إوَّ ل  ار حُمادَّ  ن إوَّ

ٌَؼ ًْ حتػوظ بولعالقاوت إذ ُيؿثِّؾ مطفًدا مو أو ِقً و ُمعقَّـًو ظـ ضريؼ آ ؛بطؽؾ ُم

يادود مز ضريؼاي  .مـ اخلزة االتك كوكً جزتً  يَّ ِاطـعفو اإلكًاون ارم حن أن الرَّ

 ؽاقيـ  قَّايظؿؾوُ ًاتخَدم الرماقز رم  ،َحاَدث أو واقعاي إصورة َماو حَماؾَّ  ؾَّ لَتحِ 

 .ادػو قؿ

 ادػنهق :  .4

ًٓ مـ الرمز ادػفقم أكثر ثراتً  ـ الصاػوت مجؾاي ما حَماؾَّ  ؾُّ ففق ََيِا ؛وصؿق
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لادُطَسكي لػئي مـ اد صاكت أو  الرماز حَماؾَّ  ؾُّ بقاـام ََيِا ،أو الصقر قَّيخططوت إوَّ

ة أصاقوت أو طاقا ر،  ؛مو َحَدٍث  أى أن ادػفقم ِػي أو ِػوت  طاسك فقفاو ِظادَّ

تؾؽ  ؾاؽ اخلصاوئص والصاػوت التاك  طاسك فقفاو جمؿقظاي ماـ ثؿ يؿ ـوم

 ."إلخ ...، الطجوظيقَّيالطجرة، الـفر، الديؿؼراض"اخلزات أو إصقوت  

لبو ؼقم ادػو قؿ ظذ أ ي مـ رمقز أو ِاقر أو خُمطَّطاوت أوَّ أو  قَّايعود ُمْطتؼَّ

مطوظر  صتؼوق مػفقم اخلقف مـ، وا( مـ الدائرة2صتؼوق الرقؿ )امثؾ  ؛مطوظر

   .اخلقف مـ حققان مو

 ولؾؿػو قؿ ظديد مـ الصػوت مـفو  

 :كؾى، ِداقي، ظدالي درجة التجريد.   

 :ـ مًتقى ػ ظذ ظدد إبعود أو الصػوت، و ٌويُ و تققَّ  درجة التعؼقد

   .مثُّؾفو أو اشتدخوهلو، وظذ العالقوت الؼوئؿي بقـفو

  ُدجؿقظاي واؿـ ا او قزقمو اك الدرجاي التاك ُيْؿؽاـ  ز:درجة الت ي

 تؿثَّاؾ رم و ،كقم أو ذاادػفا اؾفاو  اذؿثِّ يُ مـ الصػوت ادُطسكي الَتاك  قَّيشوشإ

د الـامذج ادتٌويـي لؾؿػفقم    .إصؽول ادختؾػي وادُتطوهبي التك حُتدِّ

  :مثنل 

o  ِٕكاف ياتجذَّ رم أصاؽول ظديادة  ؛ز إى َحد  كٌارمػفقم ادـزل ُمتامي

ظي  كقخ، قرص  .إلخ...، بـوت، فقالَّ ُمتـقِّ

o اب، بقـام ادػو قؿ ادُتعؾِّؼي بصاػوت إصاقوت ُمتػوو اي ال تامياز  جاذَّ
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بتادائك، از  ُمعؾِّاؿ ؿ( ُمتػاووت التامُياومػفاقم )ادُعؾِّابو ً، مجقؾ، قٌقو، 

 .لخإ ...ْرَفيثوكقى، جومعك، ُمعؾِّؿ حِ 

o  و مػفقم )َأْمَؾس( ففق    .زقؾقؾ التاميُ أمَّ

 اْقطرة أو الرئق أى أن الصػي أو الصاػوت د:إبعن يَّةمركز ًَ ي بان ًاادُ

اخلصااوئص وإبعااود إخاارى  ملِّااػ قطااى الرحااك رم ادػفااقم وادر ؽاازات 

  .لف قَّيشوشإ

  :مثنل 

o ػفقم الطػم ِِّ    .العؿرأو ُبعد  قَّيؾ الروقع يؼقم ظذ خو

o ر و ضاؿ الطعاوم وضارح احلققان يؼقم ظاذ أبعاود التؽاوثُ  ػفقمم

  .(19)إلخ ...الػضالت

التػؽار  قَّايظؿؾالتك حتؽاؿ  قَّيعؼؾأوالٌِـَك ال قَّيشوشالقحدات إ ؾؽ  ك 

 .(20)بدونو وٓ يؽقن لؾتػؽر وجقدٌ ظـد اإلكًون، 
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  َا دٚافع ايتفهري عٓد اإلْطإ؟: ضادّضا

ا مـ حوجوت  مثؾف مثؾ أى كطوط آَخر لإلكًونا  َيـَْطؾِؼ التػؽر بقجف ظومّ 

إن ِظْؾاؿ  .رفنذا مل  قَجد حوجي ودافع لؾتػؽر ٓ ُيْؿؽِـ أن ُكػؽِّ  ،قَّيصخصدوافع و

ى التاك  ادفع اإلكًاون إى قَ ظتٌور او الُؼاوالـَّْػس يدرس احلوجاوت والادوافع ب

ر و لتازز احلوجاي إى ويدرس الاوط التك جيى  قفُّ  ،كخراط رم كطوط ظؼذ  آ

ى هلو ودوافع التػؽر الت .لخإ ...قؿالتحؾقؾ والسكقى والتجريد والتعؿ ك يتصدَّ

 إى كقظن مـ الدوافع  ِظْؾؿ الـَّْػس  ـؼًؿ 

 خنصة بنلتػؽر:  قَّةدوافع معرف .1

رم  ااذه احلولااي  ؽااقن الاادوافع والر ٌااوت وآ تاممااوت  ااك ادُثاارات 

زة ظذ الؼقوم بولـطوط العؼذ كي وادُحػِّ لدى  آشتطالع مثؾ ُحّى  ؛والُؼَقى ادُحرِّ

   .إضػول

 خنرجة ظي التػؽر:  قَّةدوافع معرف .2

التػؽر حتً  لثر ظقاماؾ  ظؿؾقَّيظـدمو  ٌدأ  قَّي ؽقن دوافع التػؽر خورج

 .(21) بحتي قَّي تامموت معرفاولقس حتً  لثر  ،قَّيخورج

 عٓد دٕٛ نازٍٚ: "The Motivation of Thinking"ايتفهري  َّةدافع
التػؽار أن  قَّايعؿؾٓ ُيْؿؽِاـ لأكاف  John Carroll "جاقن كاورول"َيَرى 

َتفؾِّ ف .حَتُْدث دون أن يؽقن  ـوك شٌى هلو ًْ ،  ؽاقن " "Infancyالطػقلي ػك ُم
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لِ   ،العطاشوكاوجلقع،   لادى الطػاؾ ''Primary drives" قَّاي ـوك دوافاع َأوَّ

فدمعؾاف  ذه الدوافع  ...واحلوجي إى الدفت  ذ إصاقوت التاك  طاٌعفوظا يتعارَّ

هلو إى مػو قؿ )كولطعوم و ،و َجقًِّدا وُيؿقِّز ُثربؾ وَُيقِّ َّٓ أكاف َيْصاُعى ماثاًل( الدُّ ، إ

ي دون اإلصاورة كاذلؽ إى دوافاع رحؾامجقع شؾقكقوت الطػؾ رم  اذه اد  ػًر

يثوكق  .""Childhood ؿ  عؾُّؿفو رم مرحؾي الطػقلي  Secondary Drives يَّ

ادطاؽالت   ظـاد الطػاؾ رم حوجتاف إى َحاؾِّ التػؽار قَّيدافع ٓ َ ـَْحرِص و

ادُتَعؾِّؼي بتػوظال ف مع أخريـ أو مع بقئتف فحًى، باؾ إن  ـاوك أصاقوت أخارى 

 ذا الـقع مـ الدوافع قد يؽقن  .أو ادعرفي الػفؿكحوجتف إى  ؛ دفعف إى التػؽر

فايقًّو رم أشوش ظؾاامت  والتاك وِاػفو، ""Orienting reflex آشاتجوبي ادَُقجِّ

وس بلنو كزظي بدائػالـ ظ رم احلققاكوت وإضػول الصغور دمعؾفاؿ ُ الَح  قَّيس الرُّ

  .جديد ظؾقفؿ "Stimulus"ُمثر  يـتٌفقن إى أىِّ 

يلتػؽر الراصديـ أيًضو دوافع، قد  ؽقن  ازة( كوٓ ظومَّ شاتغراق ) ر ُمَركَّ

أو قااد ، "reverie"احلااومِل  ورم التػؽاار "Daydreaming"رم أحااالم القؼظااي 

دة ي وحُمدَّ َِّ ي حلَؾِّ ، وذلؽ ظـد وجقد ح ؽقن خو حَّ
 ظفار  .معقَّـايمطؽؾي  وجي ُمؾِ

ايقق قَّايأيًضو دافع  Leon "لقاقن فًاتـجر" ُمثارة لؾتػؽار رم ماو ُيْطؾِاؼ ظؾقاف يَّ

Festinger"التـوفُّر التؿققزى "Cognitive dissonance" ،اُدث  حولي و ك حَتْ

درت فؽر ون متـوقضتون  ـوقًضو واوًحو، كالن ُيْعاَرض ظؾقاف ُيْعَرض ظذ اظـدمو 

)مقجقدة رم القاقع، ُمْدَرَكي بوحلقاس( ُ ـاوِقض ماو َيْعَؾاؼ  قَّيقؼي مقوقظحؼمثاًل 
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لادى ادارت  يَّايأن  ـاوك دوافاع قق "فًاتـجر" وووأوقد  .بذ ـف مـ معتؼدات

و بتغقر مققػ دمو ف الًاؾقكّك، اف أو لتؼؾقؾ مثؾ  ذا التـوقض التؿققزى، وذلؽ إمَّ

   .َضَؾى ادزيد مـ ادعؾقموت، أو إظودة بـوت أو  ػًر ادعؾقموت ادُتقفِّرة لديفو أ

ُدر بـاو أن ُكالِحاظ  الثر جياادطاؽالت  التػؽر رم حؾِّ  قَّيظـد دراشي دافع

ُيْؿؽِاـ أن هُيَقَّال  .معقَّـايالؼوئؿاي ظاذ  عؾاقامت  "Sets"إوووع أو التفقِّامات 

ب ظؾقف أو ادٌحقثادُ  اَرى ظؾقاف التجرباي  "Subject"َجرَّ )الطخص الاذى دُمْ

 ،و لؾؿفؿي التاك ُيؽؾَّاػ بتـػقاذ ووفؼً  معقَّـيلتقجقف  ػؽره بطريؼي مثاًل ( قَّيـػًال

دة"  أحقوًكو مو ُيْطَؾؼ ظذ  ذا القوع أو التفقُّام  Determining "الـزظاي ادُحادِّ

Tendency. ب ام، فنكاف شاقمدى ظؾقف بيب ظدديـ رم بعضاف إذا ُكؾِّػ ادُجرَّ

ـاف بودثاؾ ن ادطؾاقب رضهباام، ولؽاـ ُيْؿؽِ اُيْعَرض ظؾقف العدد وقتام  ذه ادفؿي

ل إى كقع خمتؾػ مـ آشتجوبي  دالتحقُّ أن ُيَطْؾَى مـف الؼقوم بؿفؿي أخرى  بُؿجرَّ

   .كجؿع العدديـ مثاًل 

 Controlled"ادضاٌقط ختٌاورات الاسابطالُقِحَظً الظو رة كػًفو رم 

Association"، َب  ختٌوراتو ك ا ظؾقاف  ُيَطولِى فقفاو جُمْاِرى التجرباي ادَُجارَّ

أو اجلاـس الؼرياى ماثاًل كؾؿاي  مضاودَّ  َيْذُكركلن  ؛بتـػقذ جمؿقظي مـ التعؾقامت

ب ظؾقاف  اك  إنَّ  .لؽؾؿي)حتتف إكقاع وإفراد(  التعؾقامت التك ُ ْعَطاك لؾُؿجارَّ

جَمي فف إى الؼقوم بـطوط ظؼذ مُ  كولَزْ ، فانن معقَّـيظـدمو يًؿع ادرت مجؾي  .عنَّ ُ قجِّ

لؾجؿؾاي  اق  ن السكقاى الـحاقىَّ إحقاٌ  ؛مـ التػؽار وذلؽ يثر رم ذ ـف كقظً 
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ُفف إف وُيقَ ئُ الذى هيقِّ  لؾؿثارات التاك ُ طار إلقفاو  معقَّـايشاتجوبي بطريؼاي ى آجِّ

 .(22)اجلؿؾي

ُْفهِّس؟  نٝف 

َّٓ أكف حؼقؼاي ظـف إكًون َحكى  ٓ َيـَْػؽُّ  لر ؿ مـ كقن التػؽر ظؿاًل ظذ ا ، إ

دة مـ حقٌ  ػوِقؾفو وخطقاماو، ويتَّػاؼ ُظؾاامت اجلفاوز العصاٌّك ظاذ أن  ُمعؼَّ

موغ اإلكًوكّك  ق أظؼد صكت رم كقن اهلل القاشع الدِّ
(23). 

 ،طاقاتشتحولي اإلحوضي بؿثؾ  ؾؽ التػوِاقؾ واخلا ر أن  ذا ٓ يعـك 

 يؿؽاـ  ؾخاقص ،الػالشاػي ؾِّ ُج بعقًدا ظـ  عؼقدات بعض ادـوضؼي، وشػًطي و

 ك  ل ام يفق ذه اخلطقات 

ـن حواش   تـجذب إلقه ظؼولـن مي خالل ا ىف قوالب خمتؾػةا ر ثوجود مُ  .1

 ى  إ  ـؼًؿكتٌوه والعقامؾ التك  مثِّر ظذ ققة ذلؽ آ ،كتبنه()آ

  الؼقؿ، وادققلكولدوافع، و :داخؾقَّةظوامل.   

 ف ف ومقوعف ومدى حداثتكطٌقعي ادُثر وققَّ  :قَّةظوامل خنرج.   

 إىل رماوز ا ؾاةبُؿسانظدة الاذاكرة وادُخق  ا خ ترمجاة ذلاا ادُثار ىف ادا .2

  .(24) ()اإلدراك أصخوص، أصقوت، معونٍ  :ُيدركفن العؼل

 .معقَّـةتؾا الرموز مي أجل الوصول إىل كتقجة ىف إظ ل العؼل  .3
 

    إىهبو التك يؼقم  قَّيذ ـال قَّيعؿؾويؿؽـ  ؼًقؿ العؼؾ رم وقت ال

 )العؼل الواظى )الوظى Consciousness : 
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ورباط بعضافو  ،وظـ ضريؼف ُيْؿؽــو إدراك إصقوت وادعؾقماوت وختزيـفاو

وذ الؼرار بولػعؾ وظدمفابٌعض ظذ َكْحق ُمػقد، و    .ختِّ

 )العؼل البنضي )الالوظى Subconscious : 

ؿ رم  ، (، وختزيـ إحاداثيَّي)الالإراد قَّيالقطوئػ التؾؼوئو ق الذى يتحؽَّ

اؾ بان الاقظك رشي مو اُم ودفع اإلكًون د ُِ اظتود ظؾقاف )العاودات(، و ـاوك  قا

 .ؾ رم إدواروالالوظك و ؽومُ 

و ا فًققلقجقًّو ا وإكام  ق اِطالحّك ماـ أجاؾ  و ذا التؼًقؿ لقس ظضقيًّ

  .(26) (25)التقوقو
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 َا أْٛاع ايتفهري؟: ضابّعا
 ػنت كثرة ٕكواع التػؽر: قهـنك تصـ

 ػف لؾتػؽر ظذ كقظن ق صـ ٌعض العؾامت اظتؿد رمف .1

  ًِّ  .عؿذّ ال / ّك التػؽر احل

 د  .ّى الـظر/  التػؽر ادجرَّ

 ِاـَّػ أكاقاع التػؽار رماا  Piaget "بقوجقاف"مثؾ ا أخر  فؿعضبو .2

َِّ  ػؾالط وقت مراحؾ كؿقِّ   ي  اخلو

  ّك حركّك ًِّ  .ح

  مو قٌؾ العؿؾقوت( حْدِشّك(.   

  د فرّى  .جمرَّ

   التػؽر إى Bruner "بروكر"ػ ِـَّ و .3

  ّك حركّك ًِّ  .ح

  أيؼقكّك. 

  رمزّى. 

 قي  إكقاع أ "ألكونني"ذكر و .4

  ّك حركّك ًِّ  .ح

  ّك ًِّ  .ِقرّى  ح

  دجمرَّ  كظرّى. 
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 إخرة رشح مقجز لؽؾ كقع مـ إكقاع الثالثي  يل كفقام و

ىُّ التػؽر احل .1  ركّى: احل س 

الًاـقات الاثالث إوى بعاد  و ق صؽؾ التػؽر الًوئد ظـد إضػول رم

ف قحقٌ يؾجئ ،القٓدة ؾقفو مـ خالل مو يؼقمقن ظن إى معوجلي إصقوت والتعرُّ

قي يًتخؾصقن معاو ،بف مـ حركوت وأفعول ًِّ يي احل  .رففؿومـ  ذه إفعول ادودِّ

 شاوس الاذى اق الـطاوط إول وإ احلركاّك  اا أن الـطوط احلًّك  كو ذا يعـ

  .ّى يًتـد إلقف التػؽر الـظر

 :ىّ روَ صُّ ال ا ىُّ التػؽر احِلس   .2

 ًِّ ل مو َيْظَفر لادى إضػاول  ّى الصقر ّك إن الطؽؾ إبًط لؾتػؽر احل أوَّ

ِـّ مو قٌؾ اددرشي رم ِؾي التػؽار  ظؾاًم بلنَّ  ،( شـقات1-2بن ) ػسةال رمى أ ،ِش

لؽـفو ٓ  ظؾ وثقؼي الصؾي هبو بطؽؾ مٌاورش  ، ظؾ قوئؿي لدهيؿ عؿؾقَّيبوٕفعول ال

   .الًوبؼ كام كوكً ظؾقف رم

ي اد إذن يػؽر الطػؾ رم ا ةادذكقررحؾي العؿريَّ ًِّ ؛ قَّياظتامًدا ظذ الصاقر احِل

 .يؿتؾؽ ادػو قؿ بعد ٕكف مل

  د:التػؽر ادجرَّ  .3

 ـؿاق الصػقف إوى مـفو ا  ٓ شقِّام رم ا قَّيرشي آبتدائادد إن إضػول رم

دل وأصؽ ا قَّيعؿؾظذ أشوس اخلزة الا  ؿهيلد ا ماـ التػؽار ادجارَّ  ،بًاقطي جادًّ

 ًِّ اّك  ا ا احلركّك  ّك فٌوإلووفي إى التػؽر احل ًِّ ياُزز اا  ّى الصاقراا  والتػؽر احل
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ففاق باولطٌع  ،ؽاوم ادجاردةصؽؾ جديد مـ التػؽر يعتؿد ظذ ادػاو قؿ وإح

 ًِّ ىى  كى ِح    .وبًقط أوَّ

شاااقوق اشاااتقعوهبؿ أشاااس العؾاااقم  دػاااو قؿ رمااماااتالك إضػاااول و

 ظظقؿااي رم قَّاايإلااخ لااف أ  ...التااوريخو ،ادختؾػااي كولريووااقوت، والػقزيااوت

   .الالحؼ  ؿ العؼذكؿقِّ 

ًِّ  إنَّ  د يتجووز حدود ادعرفي احِل ظذ الر ؿ مـ ذلؽ لؽـف  ،قَّيالتػؽر ادجرَّ

ظاـ اإلحًوشاوت واإلدراكاوت ى أ ؛ٓ يؿؽـف أبًدا أن يـؼطع ظـ أِؾف ومـطئف

رات والتصقُّ
(27). 

والػؽار؛ حقاٌ  الؾُّغايبان  قَّاياجلدل العالقي  تجذَّ  ورم  ذا الـقع إخر

الققاً كػًاف  ، ورمقَّيذ ـوالصقر ال قَّيإفعول احلرك حمؾَّ  يَّيؾغقالرمقز ال ؾُّ احِ  َ 

 .(28)القاقع ادٌورش ادػو قؿ ادجردة حمؾَّ  ؾُّ احِ  َ 
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ّٓا  تفهريُٖا خيتًف ٌٖٚ ٌٖ ٜفهس احلٝٛإ ٚايطري؟: ثاَ

 ٚنٝف؟ عٔ تفهري اإلْطإ؟ 

أن احلقااقان ٓ  Wittgenstein "تويـطااقتجـف"ياارى بعااض العؾااامت مثااؾ  

  .(29)ٕكف لقًً لديف لغي يتؽؾؿفو ؛يًتطقع التػؽر مثؾ اإلكًون

(30)"كورول" ر أن ظؾامت آخريـ مثؾ  
 Carroll، (31)"جاريـ"و Greene 

أو  ،"التػؽار" تطؾَّاى كثرة يٌدو أنو  مفومَّ ى يرون أكف يؿؽـ لؾحققاكوت أن  مد

 .داخؾقَّي ظؿؾقَّي ظذ إقؾِّ 

صاو د أحاد الؼارود  قَّايفػك إحادى التجاورب بجومعاي إكاديوكو إمريؽ

 ٌَ داخاؾ ِاـدوق، ثاؿ أ ؾؼاف بؿػتاوح رم ؾ ؼرد ادػضَّ و ق يضع ضعوم ال الٌوح

 ،لؾؼارد ي حتاد  ـزلاوحزمف بحٌؾ، وكون ذلاؽ بؿِـدوق آخر  وووع ادػتوح رم

فو ظاذ فلخاذ يادقُّ  ،إذ وجد قطعي ماـ الصاخر ومع  ذا اشتطوع حؾ ادطؽؾي؛

ي ِغرة اشاتطوع هباو يَ دْ بطدة، وِـع هبذه الطريؼي مو يطٌف مُ  قَّيإرض اخلرشوك

  .(32)!ؾاحلٌؾ وإخراج ادػتوح وفتو الصـدوق ادغؾؼ و ـوول ضعومف ادػضَّ قطع 

ًْ  ورم ى صاؿٌوكزأكثاك أِاقًٌ  قَّيبجومعي أضالكطو إمريؽ دمورب ُأجرَي

 ،فاوفاو حوجاي أمِّ إخرى، وأدركاً ابـتُ  ةردبولطؾؾ وأخذت  ـظر بعقـفو إى الؼِ 

 ،و صاقًئوفامل  طؾاى مـ مَّ فؽوكً دمؿع هلو الطعوم و ضعف إى جقار او، ماع أن إ

و ذا يدل ظذ أن  ـوك كقًظو مـ  !ـي ففؿً مـ كظرات أمفو موذا  ريدولؽـ آب
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  .(33)ىأو اإلدراك لدى الطؿٌوكزك أكقاع القظ

ذ حوفاي فنكف يؼػ جومًدا ظ "مولؽ احلزيـ"أو  Heron""أمو ضوئر اهلرون 

ب بؿـؼاوره وظـؼاف شاؿؽي فنكاف يياك وظـادمو  ال  ادوت بوكتظور مرور شؿؽي،

و ـاوك ضاوئر  .وبنظي فوئؼي  ـًوب الًؿؽي إى بؾعقمف ثؿ إى معد اف الطقيؾ،

، مثؾ الؼاش ؿ جلذب إشامكعْ يًتعؿؾ الطُّ  ا الصز دأو ربام كوفا  آخر أذكك مـف

باؾ وقطاع ماـ  ،أو القرق أو الريش أو احلاات أو الديدان أو كنات اخلٌاز

  .(34)!! الٌالشتقؽ

ظؼااقل "ماامخًرا كتوبااف  "دوكولااد جااريػن"ك العااومل إمريؽاا وقااد أِاادر

 أجرياً رمك التا قَّيعؾؿيضؿ بن دفتقف جمؿقظي مـ إبحوث الى الذ "احلققاكوت

 ؾ  عرف أو  درك أناو  ػؽار؟   ، بؿعـككجمول  ػؽر احلققان، و ؾ  ػؽر بقظ

ؼضاوظي والٌٌغاووات والى دة الؽٌرة والطؿٌوكزرَ وقد صؿؾً  ذه إبحوث الؼِ 

 ،و اق حقاقان قوواؿ ذو فارات(والؼـادس أو الًاؿقر ) Otterأو ثعؾى اداوت 

مـ فصقؾي الؽوبقشان ِاـعً بقادهيو أدوات  دة أم  ظـ قرْ  "جريػن"وَيؽك لـو 

رأشاف، باؾ إناو أدخؾاً بعاض  بًقطي دعوجلي جاروح أِاقى هباو ولقاد و رم

 .لؾجروح وًج واشتعؿؾتفو ظال قَّيكٌو  ثؿ أخذت مقادَّ  ،التعديالت ظؾقفو

يطؾاؼ ك الت قَّيعؾؿد لـو  ذا العومل ادطتغؾ هبذا الػرع مـ الدراشوت الويمكِّ 

أن بعض احلققاكاوت قاودرة ظاذ بعاض  "لدى احلققان قَّيعرفاد قَّيالًؾقك"ظؾقفو 

ومـ إدلي وادمرشات ظذ ذلؽ مو يطؾاؼ ظؾقاف ا صاول  .كأكقاع التػؽر القاظ
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بؿعـك أن احلققاكوت حتوول التعٌار ، "Animal Communication" احلققان

إلؼاوت الضاقت ظاذ  ػؽار احلقاقان  مـ أحادث اجلفاقد رم ر فقف، ولعؾَّ ظام  ػؽِّ 

واصاـطـ والتاك  رم Smithonianحديؼي احلققان التوبعي دمشًاي شاؿقثقكقون 

 ."كقػ يػؽر احلققان؟ "و بعـقان جيرى إظداده حولقًّ ك  ضؿ مٌـ

  ذه احلؽويي ظـ الؼطط  "حًـ طوطو" .وَيؽك لـو د

وكـاً أ ارك بؼوياو  اجلٌاؾ، شاؽـ رمأو ،جومعاي باروت كـً أظؿؾ رم"

 .قطاي فتلكاؾ ماو فقافك عف جـى بوب الٌقً، فتال وأو ِحـ مفؿؾ الطعوم رم

ي ِاغرة وواعتفو فؿفو قطَّا هبق الدار جوتت حتؿؾ رم وذات يقم وأكو جولس رم

فػفؿاً أناو  ،أربًعو مـ مقالقاد و ىَّ ً بن يدة حتك ِػَّ رَّ أمومك، وأظودت الؽَ 

ًٌو ًٌو، فوكؼضَّ  ؛ ًتجدى هلؿ حؾق ظؾقفاو  فل قً بلضٌوق ِغور خػوف ومألمو حؾق

كظارة   ـظار إىَّ  الؼطَّاي إمُّ وكوكاً  ،ؼقا مـفو صقًئوٌْ  ذا اجلقؾ مـ مقالقد و ومل يُ 

 .(35) "!كالم!ى صؽر ِومً أبؾغ مـ أ

الؼارآن  ؿ الطار واحلااات ماو ورد رمجمول  ؽؾُّ  كام ٓ يػق ـو أن كذكر رم

 .(36)  دو حقهلامامإدراكف ؽؾُّؿفام و بطلنالؽريؿ ظـ اهلد د والـؿؾ 

، فانذا ضؾاى الغاذات وَيدثـو ظؾامت احلاات ظـ أن الـؿؾ ظظقؿ احلقؾي رم

الصاقػ  ق اف رمخر ماـ قُ وجد صقًئو أكذر رفوقف لقل قا إلقاف، وماـ ضٌعاف أن يادَّ 

ًَّ ـٌُ خر مو خيوف أن يَ ف إذا ادَّ ؾ أكَّ قَ خور مـ احلِ دِّ آ لؾطتوت، ولف رم ف كصػن مو ؿَ ً ق

فانذا خاوف  !أن كؾ كصػ مـفو يـًٌ ؿَ هلِْ ام أُ كلكَّ  ،خال الؽٌرة فنكف يؼًؿفو أربوًظو
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ه إى الغاقؿ ردَّ  وإذا أحاسَّ  ،أخرجاف إى طاو ر إرض وكااه ىِّ العػـ ظذ احلَ 

   !!الطؿس ت مـف بًطف يقم الصحق رمكص فنذا ابتؾَّ  ،مؽوكف خقًفو مـ ادطر

 "احلقاقان  ػؽار"ؼ بوختالف ادتعؾِّ ك حموولي لإلجوبي ظـ الًمال الثوك ورم

تن ظذ الؼدر كػًاف لؾغي وطقػتن رئقً كذكر أنَّ  لـو أنْ  دَّ بُ  ٓ ،ظـ  ػؽر اإلكًون

    قَّيمـ إ 

 .مـ الٌا أبـوت جـًف قَّيبؼلإلكًون مع ك آ صول اخلورج :مهنوٓأُ 

إذا جاوز ماع كػًاف ا صول الػرد ى ، أداخؾقَّيأفؽوره ال التحؽؿ رم ف :تثنكق

رشات  أو رم معقَّـاي قَّايآلتحاوق بؽؾ ر اإلكًاون رمالتعٌر، مثؾام َيدث ظـدمو يػؽِّ 

  .(37)زل أو شقورة مثاًل مـ

 ذيـ الـظومن يًتخدمون  أنَّ  لإلكًون رم و ؽؿـ معجزة اإلدراك ادعررم

 و جيعؾفاام قاوبؾن لؾتحقياؾ، أو لؾسمجاي ماـ  ؛كػًفو ؾغقيَّيطػرة أو الرمقز الال

أن  ظفر  ذه ادؼدرة ى ولؽـ لقس مـ اليور .كأحد و إى أخر بـجوح كًٌ

  .(38)لدى احلققاكوت والداخذك ظذ التحقيؾ أو السمجي بن آ صول اخلورج

بان  ػؽار اإلكًاون و ػؽار الػارق  "جاريـ" قَّيص العودي إمريؽو ؾخِّ 

حققان أن يػعؾاف حتاك أن ى ت القحقد الذى مل يًتطع أكإن الط  احلققان قوئؾي

 ويؼاقل لؾحقاقان الاذى بعاده رم ،ماثاًل ظؾاؿ الاـػس   ق أن خيرج مـ دمربي رم

ومل جمـاقن يعطقاؽ ماقزة إذا  اذه الغرفاي ظا الصػ ولقؽـ قرًدا مثاًل  يقجد رم

  .(39)ض ظؾقؽرَ عْ جمؿقظي أصقوت  ُ  ادختؾػ رم تكز الطقِّ أن مُ  اشتطعً
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لؾحققان بندراكفو، كو قؽ ظـ  َؾ ٌَ فال قِ  اا أو دمريدً ٕفؽور إكثر  عؼقدً و اأمَّ 

قيـ مؼطقظي ماـ الؽؾاامت،  اللقػ ؽ،  قَّيمعودلي ريوو إبداظفو، خذ مثاًل  حّؾ 

احلقاقان خاوضر  وأظؿؼ مـ ذلؽ وأبعد أن يدور رم ...قَّيشقكو و أو قطعي مقشقؼ

ادؼؾؼاي ظاـ مًاتؼٌؾ احلقاوة ومصار الؽاقن، واداقت،  قَّيػؾًػ ؾؽ إشئؾي ال

 .إلخ ....وموبعد ادقت

الػؽار ( ظاـ )الػؽار اإلكسانكىمقاز ) كالتا إن مثؾ  ذه التًوؤٓت  اك

أظـااك  ااذا العؿااؼ والتعؼقااد  ..ً  ااذه العٌااورة إخاارة( إن ِااحَّ ىاحلقااواك

 .( 40)عؿقؿ واإلبداعوادًتقى العوى مـ التجريد والت
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 ؟زسِ أَ٘ى اجلٓني ف أٚ ٌٖ ٜفهس ايطفٌ سدٜح ايٛالدة: تاضّعا

ديٌ الاقٓدة حار أن الطػاؾ كصػ قرن مل يؽاـ أحاد يتصاقَّ  مـذ حقاى

بدراشاي  أربعن ظوًمو كطل ظؾؿ جدياد خماتصى  يًتطقع التػؽر، ولؽـ مـذ حقاى

عؾاؿ أن الطػاؾ  اذا ال قن رموأظؾاـ ادتخصصا، كؾ مو يتعؾؼ بولطػؾ الرواقع

   .حديٌ القٓدة يػؽر

 معؿؾ ظؾؿ كػاس الطػاؾ رم الٌوحٌ رم "روجقف لقكقف"ر قًقيؼقل الزوف

َِّ قٌؾ أن كؼقل إن الطػؾ ظـد وٓد ف يػؽِّ " بوريس  ؾ إى إصاقوت ر، جيى أن كتق

 التعارف ظاذر فقفو، فودعروف أن الطػؾ ظؼى وٓد ف مٌورشة يًتطقع التك يػؽِّ 

ؿاؾ، فولطػاؾ القلقاد د التؼطف مـذ الطفر اخلومس مـ احلت أمف؛ ٕكف كون قِق

حقلاف باو تامم صاديد، ماـ ة، ويؾؿس إصاقوت يًؿع إذن، ويروع لٌـ أمف بؾذَّ 

   ."ضقيؾي لػسات يديف ت الذى يعجٌف رمكوَيوول إبؼوت الط

ِـّ "  كقٌاؽ بؽـادا الٌوحٌ رم "ريـقف بوبورجقن"ويؼقل   إن الطػاؾ مـاذ شا

ماثاًل ت يؿؽـ أن يؼـعف كلعؾؿ الػقزيوت، فال ص قَّيشوشصفر لديف ادٌودئ إأي ةً

ٌَّ  ؛ؾ بطريؼي ٓ  طعره بوٕمونؿَ أو َُي  ،اهلقات ًؼو رممعؾَّ  ٌؼكبلن ي ٌ ولاذا فنكاف يتطا

 ."ظذ الػقر بؿـ َيؿؾف

 ذا العؾؿ اجلديد أو الػرع اجلديد مـ ظؾؿ  ويؼقل العؾامت ادتخصصقن رم

 ؾي رموى التك يًؿعفو الطػؾ ظـد وٓد اف  ظاؾ مًاجَّ ِٕقات إإن ا  الـػس

ؾي ظذ رشيط  غـط مثؾ ذلاؽ الاذى ك إضالًقو، كام لق كوكً مًجَّ حَ ذاكر ف ٓ مُ 
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 .احلوشى اإللؽسوكك ؾ ظؾقف إِقات وادعؾقموت رمكًجِّ 

 َّٓ لقؿـاك أذن القلقاد ا ي التؽٌر رمـَّ ر ُش  أن يتذكَّ وٓ يؿؽـ لؾؿرت إزات  ذا إ

ف العؾاامت  ار ـَفا، و اق ماو مل يادرك كُ ىناأذكاف الق فقر وٓد ف، واإلقوماي رم

 َّٓ مـذ أربعي ظا قرًكو   مـذ كحق أربعن ظوًمو، بقـام أدركف رشقل اهلل ادًؾؿن إ

  .(41)وأوحك بف إلقف وهؿف اهلل إيَّ مـ الزمون، بام ظؾَّ 

وا ذلاؽ إى الؼقاوم دَّ َعا َ مل يؼترص العؾامت ظاذ دراشاي  ػؽار القلقاد، باؾ 

لؾطػاؾ  قَّيوالدراشا قَّايذ ــ بولؼادرات البلبحوث لؼقوس ذكوت اجلـان والاتؽفُّ 

بؾػوشاً  جومعي كقاقكز رم مركز دراشي شؾقك اجلـن رم عؾامت رمالويتوبع  .ادؼٌؾ

ـدا مالحظي جمؿقظي مـ ادقالقد اجلدد، بعاد أن أجاروا شؾًاؾي اختٌاورات لبلير

وقاد صاؿؾً  اذه آختٌاورات  ،أرحاوم أمفاومؿ ي رمـَّاقا أجِ ظؾقفؿ ظـدمو كوك

 ٌِّ وٓحاظ العؾاامت أن  ،مـ أِقات ومقشاقؼك، و ر او معقَّـي فوت عريضفؿ دـ

 ٌِّ ه عادُّ رضبوت الؼؾى، و ق ماو يَ   ضػقػ رمفوت بتغرُّ اجلـن يتجووب مع  ذه ادـ

   .ؿو مـ أصؽول التعؾُّ العؾامت صؽاًل أولقًّ 

 ذا ادجول أن  الذى يؼقد فريؼ الٌوحثن رم "بقس  قز"قر د الزوفقًويمكِّ 

ى َيػاظ أ إكثك  ذه ادؼدرة، بؿعـك أن اجلـن قوت ظذ الذكقر رماإلكوث متػقِّ 

اختٌاور اشاتؿر  ر حًاٌام طفار رمم لف قٌؾ أشٌقظن مـ اجلـن الاذكَ دَّ ؼَ معؾقمي  ُ 

ٌِّ أربعي وظايـ أشٌقًظو، ومػفاقم احلػاظ  ـاو أن دماووب اجل فاوت ـان ماع ادـ

ٌِّ ػ بعد حلظوت ظـدمو يتؽرَّ يتققَّ  أن اجلـان ك ف أو الصقت كػًف، و ذا يعـار ادـ
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  .(42)ك  ر وؼِّ ؾَ لتَ  وأكف مًتعدى  ،التؼط ادعؾقمي أو حػظفو

ػؼاقن ظاذ  اذه أرات الر ؿ ماـ أن معظاؿ العؾاامت والٌاوحثن يتَّ ظذ و

رفضقنو، ومـ بقـفؿ ظذ شٌقؾ ادثاول اجلديدة، فنن بعض ادتخصصن ي قَّيعؾؿال

ويؼقل  .ر مـذ حلظي وٓد فالذى يرفض فؽرة أن الطػؾ يػؽِّ  "بوشؽول بروكؽس"

 قَّيإلكًاوكإن  ؛رن الطػؾ يطعر ويتلثر فحًى، ولؽـف ٓ يػؽِّ إ  ذا  رأيفلو تجً حم

  .(43)بدون كؾامت قَّي ـوك أفؽور حؼقؼ ، وٕكف لقًًولؾُّغيب ألديف  ٌد

  يؼقل  لتلمؾف،ق إى التققػ إزاته ضقياًل صقًئو يدظ "بوشؽول" ويضقػ

 ذه ادرحؾي ماـ  مـ حًـ حظ اإلكًون أكف مفام بؾغ مـ آفوق العؾؿ، فننَّ "

  .(44)"العؿر شقف  ظؾ دائاًم صٌف لغز َير كؾ العؾامت

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژ    اهلل ركو ظاذ الػاقر بؼاقلو ذا الؼاقل ياذكِّ 

  .(85 :اإلرساء) ژی
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 عُٓٗا عٓد ايسداٍ؟ ٚايفهس عٓد ايٓطاء ايًُّػةٌٖ ختتًف : عاغّسا

َِّ   ؿِّ خالِي ٕك ل م فقام يكؼدِّ  دراشاي  ظؾاؿ"أو  "ظؾاؿ اداخ"ؾ إلقف مو  ق

، التاك ضولعتـاو ظاذ قَّايإمريؽ "Newsweek" جمؾي كققزوياؽ كام جوت رم "ادخ

 يؼقل أشوشك ن ا الففو بعـق

 .The New Science of the Brain"و لؾدموغالعؾؿ اجلديد لؾؿخ أ"

داوذا يػؽار الرجاول والـًاوت " مع ظـقان فرظك ظذ صؽؾ شامال يؼاقل 

 ?Why Men and Women Think Differently" ػؽًرا خمتؾًػو؟
(45). 

الرجاؾ وماخ   ـوك اختالًفاو كٌاًرا بان ماخِّ  د العؾامت إمريؽققن أنَّ يمكِّ 

يػؽاران بطاريؼتن خمتؾػتان اختالًفاو كٌاًرا، وقاد ا ذلؽ كتقجي لا ام ادرأة، وأنَّ 

 َِّ ؾ العؾامت إى ذلؽ بعد أن قومقا بػحص أخموخ أكثر مـ ألاػ رجاؾ وألاػ  ق

وجفاوز ، FMRTد لألظصاوباداسدِّ ك امرأة بالجفزة  صاقير ادجاول الاقطقػ

ر مجقاع مراحاؾ التػؽار والتاذكُّ  رم PET بوكٌعوث الٌقزيسون قَّيعطؼإصعي اد

   .وشقس وادطوظرؿ وإحوالتعؾُّ 

اا َِّ ومعااف  ،بجومعااي كولقػقركقااو "ريتطااورد  اار"ؾ الزوفقًااقر وقااد  ق

ن أرشفاو ظاذ أول بحاٌ االؾذا مـ جومعي بـًؾػوكقو  "روبن جقن"قر قًالزوف

يعرففاو العاومل ك التولقي الت قَّيعؾؿإى احلؼوئؼ ال رم  ذا ادقوقع ا مـ كقظف كظؾؿ

 ٕول مرة  

 ضقيؾااي دون  ػؽاار رم فااسة ادااخك ادًااتحقؾ أن يًااسخ أكااف مااـ .1
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اا ،تكصاا الرجااؾ فنكااف ظااودة ك عـاادمو يًااسخ، فد اإلكًااون ذلااؽحتااك إذا  عؿَّ

ااالعؿااؾ أو كاارة الؼاادم مااثاًل  يثٌااً  ػؽااره رم جااف  ػؽر ااو إى و اداارأة فقتَّ ، أمَّ

   .كًٍ جمؿقظي مـ الؽؾامت

ادًائقل ظاـ و اق  ،ن الرجول يًتخدمقن اجلوكى إين ماـ اداخأ .2

ومـ ادعاروف أن  .بقـام  ًتخدم الـًوت اجلوكى إيؿـ مع اجلوكى إين ،الؾُّغي

   !ي الـًوتقَّ ظوضػ  هَّ و ق مو يػنِّ  ،اجلوكى إيؿـ  ق ادًئقل ظـ العقاضػ

و شوظد ـ ظاذ التعٌار  َّ  ؛بودطوظر الؾُّغيكوكً الـًوت أقدر ظذ مزج  .3

   .ِدور ـ  ظام جيقش رم عزِّ ك واشتخدام الؽؾامت الت

ايادًئقل ظـ الؽالم والؼادرات الا ن اجلوكى إين مـ ادخ أ .4  ا ؾغقيَّ

و يًاوظد ادارأة ظاذ  َّامخ ادرأة أكثر مـ ماخ الرجاؾ؛  رم قَّيأحزمي ظصٌى َيتق

 .التعٌر بولؽؾامت بطؽؾ أفضؾ مـ الرجؾ

( أكاف 7882يقكقاق ) قَّايهبقئي اإلذاظي الزيطوك "دكقو العؾقم"جوت رم بركومٍ 

ادارأة  حجؿ دموغ ذُظِرف مـذ ظدة قرون أن حجؿ دموغ الرجؾ ووزكف يزيدان ظ

ققلقجقو و ؼقل خٌرة رم الػً .مؽعى أو شـتقؿس ( جرام720 -700بحقاى )

  ؿ والذاكرة بن الرجول والـًوتوالذكوت والؼدرة ظذ التعؾُّ  قَّيالعصٌ

وُوِجَد  ،رجول ةس كًوت وأربعيأدمغي رم  قَّيؼد  ؿَّ فحص اخلاليو العصٌل"

و بـًاٌي كحاق ) كثوفيً  أن اخلاليو رم أدمغي الـًوت أكثر ًِّ رم وقاد َ اؿَّ  ،(%72و را

 قَّايألاػ خؾ موئايأكثر ماـ  شـقات َظدُّ  ثامكك شتغرقًاخالل  ذه التجربي التك 
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وَّ  .حتً ادِْجَفر َِ ظاذ خالياو أن  ذا َيـَْطٌِؼ ظذ مجقع خاليو الدموغ ولقس  وإذا 

فؼط، فنن  اذا قاد يعـاك أن ظادد اخلالياو متًاوٍو رم الرجاول  قَّيالؼاة الدمو 

ؾ قد و ."والـًوت َِّ الٌوحثي إى أكف ٓ ظالقي بن حجؿ الدموغ والاذكوت، باؾ  ًق

   .ُربَّام كون العؽس  ق الصحقو

 "أمؾ ظقض اهلل"وُ طر 
ًٌاو بلناو  (46) اؿ  ول

ًِ
إى أن وجفي كظار الرجاؾ  تَّ

وُ طار  ،شتامعـ قدرة أكز ظذ آالـًوت لدهي رم حن أنَّ  ،ظؿؼ وأكثر ووقًحوأ

اًرا ظاـ إوٓد، وأن بعاض ادػاردات لادهيـ أيًضو  ثـ ُمٌؽِّ إى أن الٌـوت يتحادَّ

ر  طقُّ  ـ   تطقَّ ارة  ًرا أفضؾ، كام يًتطعـ  ر قى مُجَؾ متـقظي ذات معـك رم ِشا ُمٌؽِّ

ؿ بلنو جوفَّي إى َحاد  وُ طر الؽو ٌي أ ،ظـ إوٓد
ًِ
ماو  خًرا إى أن لغي الرجؾ  تَّ

ا ،ىبولتحدِّ  ئلغي اجلًد ظـد الرجؾ متؾ كام أنَّ  ،أكثر مـ لغي ادرأة ادارأة لغاي و أمَّ

   .حلاميي الـَّْػس ؛يَّيفتغؾى ظؾقفو الزاتة أو الطٌقعي إُْكَثقِ 

ظاذ  "رشاؽكروجار جق" و ،"لاقرا آٓن"كام أثٌتً دمربي أخرى أجرماو 

    كل رجاًل وامرأة مو ي 791

 أن اجلوكى إين مـ ادخ ظـد الرجؾ ٓ يؽود يعارف ماوذا َيادث رم .1

ا ماـ خاالل وظاذ العؽاس ماـ ذلاؽ فانن حاقارً  ،اجلوكى إيؿاـ ماـ اداخ

 .يدور بوشتؿرار بن اجلوكٌن إيؿـ وإين مـ ادخ ظـد ادرأة إظصوب

ا، وماـ ثاؿ فنكَّاأن مخ ادرأة كولغرفاي القاحادة .2  ز رمف يًاتطقع أن يركِّ

َـّ  ،ا كٌاًراو َيؼؼ إكجوزً مقوقع واحد بؽػوتة ظولقي  َّ  ماخ الرجاؾ كولٌقاً  لؽا
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 ًَّ  .ففق يلخذ صقًئو مـ كؾ ألقان الـطوط ؛ظدة  رف اًم مؼ

أن  رمقكوت اجلـس ذات  الثر كٌار  قَّيوقد أثٌتً الدراشوت التاَي .3

 ماـفام يًاتخدم الًّ وأنو دمعاؾ ُكا ،ول والـًوتادخ ظـد الرج ظذ آختالفوت رم

 .ادخ اشتخدامو خمتؾًػو

 َّٓ ا "ريادلٌبماورك "ك ظومل الـػس إمريؽ  أنَّ إ ماـ ماخ  د أن أجازاتً يمكِّ

و ووفًؼا ،ؿفاوالتاك يتعؾَّ  قَّايو لؾخازات آجتامظاإلكًون  اـؽؿش أو  ـؿاق وفًؼا

ا قَّيلتػوظالت آجتامظلذلؽ فنن ا ؛و و مـ ادحقطن بفلؾؿعومؾي التك يتؾؼَّ  دة ادعؼَّ

جزت معن ماـ  كؿقّ مـ ثؿ لإلكًون، و كِّ  طقير اجلفوز العصٌ ؿ رمفِ ًْ الٌا  ُ  بن

ادجتؿع ختتؾاػ إذا كاون  ادعومؾي التك يتؾؼو و الطخص رم صف، كام أنَّ ادخ أو  ؼؾُّ 

   . طقر مخ اإلكًون ر رمو ذا بدوره يمثِّ  ، أو امرأةرجاًل 

وكتوئٍ التجورب التك أثٌتً  ـو بعض  ذه آختالفوت،ؾوكحـ لق  لمَّ 

أيًضو أن الـًوت أقدر ظذ كطػ ادطوظر، خوِي مطوظر احلزن، وأقدر ظذ 

واخلروج مـ إزموت، ٕدركـو أن  ؾؽ آختالفوت ربام كوكً  ندمووز احلز

   اهلل قر ققلركو ظذ الػكَّ ذَ تَ ، ولَ (47)ق، و ـػع أكثر  و  يرِّ ػَ د أكثر  و  ُ حِّ قَ  ُ 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ

  .(لروما) ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

رم أشولقى التػؽر بن الرجؾ وادارأة، لـو أن  ـوك فروًقو و َّو شٌؼ يتضو 

ام كوكاً  اذه ربَّاباؾ ، فؾًاـو رم جماول ادػوواؾي ولؽـ لؽاؾ أشاؾقب  قزا اف،
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اقاماؾ الماـ ظآختالفوت والػروق وشقؾي لؾتؼرياى، وظاوماًل  ة ؽَ ًَّ ـ واداقدَّ

بتؾؽ التاميزات وإكاامط  قَّيوآجتامظ ـػًقَّيوال عؼؾقَّيوالرمحي، مع إثرات حقو ـو ال

يالػؽر  .يَّيوالذكقر يَّيإكثق يَّ
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 ايًػة املبشح ايجاْى: 
 

 تطاؤالت َطسٚسة:
 من الؾغة ؟ ومن وطقػتفن ؟! 

 !ومن أه  خصنئصفن ؟ 

 !ومن صؾتفن بنلعؾوم إخرى ؟ 

 ومن الػرق بني الؾغة والؽالم ؟ والؽػنية وإداء ؟ 

 !ومن أكواع ادعـى ؟ وكق  كػفؿه ؟ 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 َٚا أِٖ ٚظائفٗا؟ language ايًػةَا أٚال: 

مـ أظظؿ كعؿ اهلل  عوى ظاذ اإلكًاون كعؿاي الؾغاي، ولؼاد لػاً الؼارآن 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ٌوه إى  اذه الـعؿاي؛ قاول اهلل  عاوى الؽريؿ آكت

 .) الرمحي ( چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

وآ تامم بولؾغي قديؿ قدم اإلكًون رم  اذا القجاقد، فؿـاذ حلظاي اداقالد 

الؾغقى لإلكًون ا حن َظؾَّؿ اهلل آدم إشامت، وأودع فقف الؼدرة الؾغقيي؛ قاول اهلل 

ا كطفد معف ا والؾ (31)البؼرة: چڦ ڦ ڄ ڄچ عوى   غي  ـؿق كؿقًّ

مقالقد جديدة  ضوف إى لغوت الٌا، ووفقوت مـ لغوت أخرى  ـدثر وماقت. 

وقد  عددت الؾغوت و ـقظً حتاك أِاٌو َيقاو ظاذ ألًاـي الٌاا رم حقو ـاو 

،  ذا بخاالف الؾفجاوت ادتعاددة داخاؾ كاؾ (1)ادعورصة قرابي ثالثي آٓف لغي

وت احلقي رم العاومل ادعاورص، يصاؾ العادد إى لغي، والتك بنووفتفو إى ظدد الؾغ

ں ڻ ڻ ڻ چ وشااٌحون اهلل الؼوئااؾ  ،أكثاار مااـ ةًااي آٓف لغااي

 )الااااروم (. چڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ

ى وقّدر ففدى.  فًٌحون مـ خؾؼ فًقَّ

الؾغقياي احلديثاي  ؼادًمو مؾحقًطاو، متجاووزة حادود  الدراشاوتو طفد 

وماي، ومتجاووزة حادود دراشاي الؾغاي آ تامم بؾغي بعقـفاو إى دراشاي الؾغاي ظ

 بقِػفو وشقؾي مـ القشوئؾ إى دراشي الؾغي مـ أجؾ ذامو.
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ومع بدايوت الؼرن التوشع ظا وقػ الٌحٌ العؾؿك ادتلكك يٌحاٌ ظاـ 

ُكـْف الؾغي وظـ ضٌقعتفو ووطقػتفو، وأدخؾ الؾغي إى جمول العؾؿ، وحتقل الادرس 

 الحظوت العؾؿقي.الؾغقى مـ آفساووت الـظريي إى اد

ودو كوكً الؾغي مـ القشوئؾ وإدوات التك  ًتعن هبو العؾاقم إخارى 

و ـقظفو، فضاًل ظـ كقناو أِااًل لاٌعض العؾاقم ا مل يعاد الادرس  كثرموظذ 

الؾغقى وقًػو ظذ أ ؾ الؾغي، بؾ امتد آ تامم بولؾغي إى أ اؾ العؾاقم إخارى؛ 

ا ًع مػفقمف لقطؿؾ شوئر الػروع ادعرفقي التك فـطل جمول ظؾؿ الؾغي التطٌقؼك، و

 مـ ذلؽ و ر ٌط بولؾغي، 

ظؾؿ الؾغي آجتامظك، وظؾؿ الؾغي الـػًك وظؾؿ الؾغي اإِلظالماك، وظؾاؿ 

حتك أٌِحـو رم نويي الؼرن العايـ كطفد  قاِؾ الؾغاي  ،..إلخالًقوشكالؾغي 

 كؼؾي واشعي.جديدة  ـؼؾ الدرس الؾغقى  ضػرةً  Computer "احلوشقب"مع 

وٓ صؽ أن رحؾي ادعرفي رم شعقفو ادثوبر شقف  زيو الًتور رم ادًاتؼٌؾ 

الؼريى والٌعقد ظـ حؼوئؼ جديدة دمعؾـو أكثر قرًباو ماـ  اذا النا العظاقؿ رم 

   .«الؾغي» حقو ـو، و ق

 تعسٜف ايًػة:

زت كؾ جمؿقظي ظذ   عددت  عريػوت الؾغي ظـد الؼدموت وادحدثن، وركَّ

 ا مـ وجفي كظر و ا وأبرزمو رم التعريػ. ادفؿيك الـقاح

ا ظـد الؼدموت ا التك  عز ظـ ِحاس  لغاقى مر اػ  التعريػوتومـ أ ؿ 
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حّد الؾغي  أِقات يعاز هباو كاؾ قاقم ظاـ  »ودقي مالحظي،  عريػ ابـ جـك  

  .(2)«أ راوفؿ 

قدر  ؛ ٕكف وؿ أكز(3)ا تامم الؾغقين العرب ادحدثن التعريػوكول  ذا 

 مـ احلؼوئؼ ادفؿي ظـ الؾغي  ) الطٌقعي الصق قي، الطٌقعي آجتامظقي..(.

رم ظؾؿ الؾغي احلديٌ ا ظذ  ـقع مدارشاف ا يؾتؼاك ماع  «الؾغي  »و عريػ 

ؿي، لؽـف أووف إلقفو حؼاوئؼ أخارى ف عريػ ابـ جـك هلو حقل  ذه احلؼوئؼ اد

 ؿقي.لتطقر  ذا العؾؿ مـ خالل الدراشي العؾ ثؿرةكوكً 

 احلديثي لؾغي كختور  ذيـ التعريػن  التعريػوتومـ بن 

كظااوم مااـ الرمااقز  » تعرياا  الؾغااوى السويرسااى ) دى شوشاار (: .1

الصق قي آِطالحقي رم أذ ون اجلامظي الؾغقيي َيؼؼ التقاِؾ بقـفؿ، ويؽتًٌفو 

 .(4)«الػرد شامًظو مـ مجوظتف

ًٌي يؿثؾفاو كًاؼ الؾغي قدرة ذ ـقي مؽت » تعري  روى. شى. هج ن: .2

 .(5)«يتؽقن مـ رمقز اظتٌوضقي مـطققي يتقاِؾ هبو أفراد جمتؿع مو 

ومااـ خااالل التعريػااوت الًااوبؼي يؿؽااـ الققااقف ظااذ أ ااؿ ادالمااو 

 ادؿقزة لؾغي 

 .الطبقعة الصوتقة لؾغة  .الطبقعة آجت ظقة لؾغة 

 .الؾغة متغرة  .الغة مؽتسبة 

 .الؾغة كسق  
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 ؟ايًػةأِٖ خصائص َا ثاْٝا: 

 الطبقعة الصوتقة لؾغة: .1

إشوشقي التك أكد و ظؾؿ الؾغاي احلاديٌ  الطٌقعاي الصاق قي  احلؼوئؼمـ 

ٓ ُ ـَطاؼ لغاي مقتاي، التك فولصقت الؾغقى  ق الصقرة احلقي لؾغي، والؾغي  ،لؾغي

وٓ  غـك الؽتوبي ظـ القاقع الصاق ك لؾغاي، وبطالن الؾغاي العربقاي فؾؼاد كاون 

وِحسى مر ػ، فؼد أدركقا احلؼقؼي الصق قي لؾغاي؛ وكؾؿاو  لؾؼدموت برٌص بولؾغي

ف ابـ جـك الؾغاي بلناو   »ذلؽ واوًحو مـ  عريػ ابـ جـك الًوبؼ؛ حقٌ ُيعرِّ

 .«أِقات يعز هبو كؾ ققم ظـ أ راوفؿ 

ودو كوكً الؾغي طو رة إكًوكقي، فوِٕقات ادؼصاقدة  ـاو  اك الصاقت 

 إِقات  الؾغقى حقٌ يصدر مـ اإلكًون كقظون مـ

 كولٌؽوت والضحؽ. ؛ ريزى فطرى ِقت إول:

 ظررم اِطالحك مؽتًى، و ق الصقت الؾغقى. ِقت الثنكى:

فولطػؾ يـزل مـ بطـ أمف يٌؽك بػطر ف، ٓ َيتوج ٕحد يعؾؿاف الٌؽاوت أو 

 توج  عؾُّؿ أِقات الؾغي حًى لغي اجلامظي التك ولد فقفو.َيالضحؽ، بقـام 

 ة: الطبقعة آجت ظقة لؾغ .2

 والطبقعة آجت ظقة هلن: الؾغيوطقػة 

مـ الؼضويو الؾغقيي ادفؿي التك اختؾػ العؾامت فقفو و ٌويـً فقفو آراؤ اؿ  
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 ًتعن هباو العؾاقم ودو كوكً الؾغي وشقؾي  التك  مدهيو، وإ راضوطقػي الؾغي 

كولػؾًػي وادـطؼ وظؾؿ الـػس وآجتامع، فؼاد أدى  اذا إى ا اتامم  ؛إخرى

ماـ الازمـ رم رحاوب مقاوديـ  فاسة أ ؾ  ذه العؾاقم بولؾغاي؛ ولاذلؽ طؾاً

 الػؾًػي وادـطؼ وظؾؿ الـػس، وكوكً مٌودئ الؾغي  ًر وفؼ  ذه العؾقم.

اددرشي العؼؾقاي ا ماـ أِاحوب الػؾًاػي وادـطاؼ ا أن  أِحوبويرى 

وأن القطقػي إشوشقي لؾغي  ك التعٌر ظـ إفؽور وكؼاؾ اخلازات اإلكًاوكقي، 

 اإلكًون ٓ يًتطقع التػؽر دون الؾغي.

   وطقػي الؾغي إى ثالثي أ راض،  ك  Jevonesوَيؾؾ جقػقكز 

 .كقنو وشقؾي لؾتػو ؿ والتقاِؾ 

 .كقنو أداة مًوظدة لؾتػؽر 

 (6)كقنو أداة لتًجقؾ إفؽور والرجقع إلقفو. 

ـ إ راض التك ذكر و جقػاقكز لؾغاي كرا او ختاص ادػؽاري  ذهوبتلمؾ 

وٓ  طؿؾ اجلامظي الؾغقياي كؾفاو، والقاقاع الؾغاقى يـػاك أن الـاوس  ،فحًى

  تؽؾؿ لؾتعٌر ظـ فؽر فؼط.

وٓ خيتؾػ الًؾقكققن ا مـ ظؾامت الـػس ا ظـ الػالشػي رم قرصا وطقػاي 

الؾغي ظذ جموهلؿ، حقٌ رأوا أن القطقػي إشوشاقي لؾغاي  اك التالثر واإلقـاوع 

بارز الؾغاقين  الثًرا هباذه اددرشاي الًاؾقكقي  والتعٌر ظـ العقاضاػ، وماـ أ

  .Weissبؾقمػقؾد الذى  لثر بآرات فويس 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل األول  ال
 

 

71 

ورم مؼوبؾ اددرشي العؼؾقي  ـوك مدرشي أخرى،  ك اددرشاي آجتامظقاي 

 ار ٌط بوجلامظاي  ،آجتامظقي لؾغي، فولؾغي مرآة ادجتؿع الطٌقعيالتك ركزت ظذ 

ورم واعػفؿ  ،ر بل ؾفو، فػك ققمؿ قاقة هلاوأى أن الؾغي  تلث ؛رم  ؼدمفو وختؾػفو

 وعػ هلو !!

الاذى  ،Yespersenومـ أبرز أكصور  ذه اددرشي الؾغقى الػذ يًزشـ 

يؼرر أن الؾغي ٓ  ًتخدم لؾتعٌار ظاـ إفؽاور، بؼادر ماو  ًاتخدم لؾتقاِاؾ 

 .(7)آجتامظك والتعوون بن أفراد اجلامظي

ادـوشااٌوت آجتامظقااي  اامدى  فعٌااورات التحقااي وآظتااذار والتفـئااي رم

، بؾ وخيتور مـفو مو يـوشى كؾ بقئي رظويي لؾجامظي !! آجتامظقياحساًمو لؾتؼولقد 

وأيًضو العٌورات اخلوِي بتقزيع إظامل، وضؾاى ادًاوظدة، وضؾاى العؿاؾ.. 

إلخ، كؾ  ذه العٌورات ٓ حتؿؾ فؽًرا جديًدا كون جيفؾف الًومع، بؾ  ك لؾسابط 

 والتعوون اجلامظك. آجتامظك

و ممـ  ذه اددرشي بوشتؼالل ظؾؿ الؾغي ظـ آظتامد ظذ معوير ومٌاودئ 

العؾقم إخرى، وأكف يـٌغك أن يؼقم ظؾؿ الؾغي ظذ حؼوئؼ الؾغي ذامو؛ كك كصؾ 

إى كتوئٍ ِحقحي؛ ٕن اخلؾط بن الؾغي ومٌودئ العؾقم إخرى يامدى بـاو ا رم 

 مضؾؾي بعقدة ظـ الصقاب. إظؿ إ ؾى ا إى كتوئٍ

 تعكٝب عًى ٚظٝفة ايًػة:  
أرى أن اخااتالف الؾغااقين حااقل وطقػااي الؾغااي إى ماادارس متعااددة 
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)العؼؾقي، والًؾقكقي، وآجتامظقي ( كوصئ ظـ اختالف ادـطاؼ الاذى  ٌادأ مـاف 

كؾ مدرشي معوجلي  ذه الؼضقي؛ فو تامم الػالشاػي والـػًاقن بجقاكاى ادـطاؼ 

افع والتػؽر، وأ قي الؾغي لؾتعٌر ظـ كؾ ذلؽ جعؾفاؿ ياذ ٌقن والٌوظٌ والد

إى أشوشقي وطقػي الؾغي كُؿعزِّ ظـ الػؽر وادطوظر، ففذه كؼطي ا تاممفؿ، وكاون 

 مـ حؼ مـ خولػفؿ الرأى أن يطورحفؿ الًمال 

إن كوكً وطقػي الؾغي هبذه الصقرة  ـطٌؼ موًمو ظذ لغي ادػؽاريـ وظؾاامت 

ظـ مجقع مجو ر اجلامظي الؾغقيي متـقظك الثؼوفي والقظك  فامذاػي، الـػس والػؾً

؟ إن رم  ذا  ضققًؼو لقطقػي الؾغي، ولعؾ  ذا  ق الذى دفاع أِاحوب اددرشاي 

أن ياذ ٌقا إى أن  آجتامظقاي ا و اؿ هيتؿاقن بالفراد اجلامظاي الؾغقياي مجقًعاو ا

 آجتامظك.القطقػي إشوشقي لؾغي  ك التقاِؾ والتعوون والسابط 

لدلي إحدى اددرشتن ) العؼؾقاي، وآجتامظقاي(، بوبولتلمؾ  ر ادضغقط 

أصورت إلقفو كؾ مدرشي، يؿؽـ أن كؾؿو ا بقواقح ا  التكومع مراظوة احلؼوئؼ 

أن وطقػي الؾغي  مدى اجلوكى العؼذ واجلوكى آجتامظك. فولتقاِاؾ والاسابط 

أن ذلؽ يتحؼؼ بؿًتقيوت خمتؾػاي  آجتامظك ٓ خيؾق مـ مـطؼ وفؾًػي، وكرى

حًى درجاي الثؼوفاي والاقظك لادى ادتحادث، كاام أن التعٌار ظاـ إفؽاور 

وادطوظر ٓ خيؾق مـ جوكى اجتامظك، ودو كون اجلوكى آجتامظك  ق الذى يزز 

 ـو ويتػقق ظذ  اره ماـ اجلقاكاى؛ لطاؿقلف اجلامظاي الؾغقياي بله او، فنكاف 

ن القطقػي إشوشقي لؾغي  اك القطقػاي آجتامظقاي، يًتحؼ الصدارة، وأن  ؽق
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 دون إ ػول دور الؾغي ادفؿ رم التعٌر ظـ اجلقاكى العؼؾقي والًؾقكقي.

 الؾغة متغرة:  .3

 ر ٌط الؾغي بودجتؿع ار ٌوًضو وثقًؼو، ففك ادرآة التاك  عؽاس كاؾ مظاو ر 

ون أو ختؾًػو..لذا كون و اكحطوًضو، حتًيا كأالتغر والتحقل رم ادجتؿع  رققًّو كون 

 التغر شـي جوريي رم شوئر الؾغوت احلقي وإن اختؾػً كًٌتف.

رم ادًاتقيوت الؾغقياي كؾفاو  ماـ أِاقات ورصف  الؾغقىويؼع التغر 

رم بوبف، وهيتؿ الٌوحثقن بدراشي دوافع وأشاٌوب  و راكقى ودٓلي، وُيدرس كؾى 

  ذا التغر ومظو ره وكتوئجف... إلخ.

 ة:الؾغة مؽتسب .4

ٓ يقلد اإلكًون متؽؾاًم بػطر ف، بؾ يؽتًى لغي ادجتؿع الاذى كطال فقاف؛ 

يؽتًى العربقي، ومـ كطل رم جمتؿع إكجؾقزى يؽتًاى  ظربكفؿـ كطل رم جمتؿع 

 و ؽذا. ...اإلكجؾقزيي

 لعؿؾقي اكتًوب الؾغي ظـد اإلكًون؛  و   أشوشقونو ـوك جوكٌون 

 :) اجلنكب الػطرى ) الال إرادى 

درة الذ ـقي، ويطؾؼ ظؾقفو ) ادؾؽي الؾغقيي (، وكعـاك هباو الؼادرة و ق الؼ

التك أودظفو اهلل رم اإلكًون فجعؾتف مفقال ٓكتًاوب الؾغاي، فجعاؾ لاف أظضاوت 

كاوحلـجرة والؾًاون  ؛رم ذلؽ مو كون طو ًرا مٌورًشا مـفاو شقاتالـطؼ والًؿع، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل متهيمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 77 
77 

و ر كاوٕجزات والطػتن لؾـطؼ، وإذكن لؾًاؿع... إلاخ، أو ماو كاون  ار طا

ادًئقلي ظـ الـطؼ رم اداخ وإظصاوب، وكحاق ذلاؽ، ووجاقد  اذا اجلوكاى 

 .(8)أشوشك ومفؿ رم العؿؾقي الؾغقيي

 :) اجلنكب ادؽتسب ) اإلرادى 

بولٌقئي؛ حقٌ يؽتًى الطػؾ لغي مـ كطل بقاـفؿ؛ فؿاـ  مر ٌطو ق جوكى 

حاادث كطاال باان ظاارب يتحاادث العربقااي، ومااـ كطاال باان أ ااؾ اإلكجؾقزيااي يت

اإلكجؾقزيي، و ؽذا، ويدخؾ جوكى التؼؾقاد بؼادر كٌار رم ظؿؾقاي آكتًاوب؛ 

حقٌ يتؿ اكتًوب الؾغي مـ اجلامظي الؾغقيي بؽؾ شامت ومالمو القاقع الؾغقى 

 هلذه اجلامظي مـ ِحي أوخطل، ومو بقـفام مـ درجوت التػووت والتٌويـ.
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 ؟ايعًّٛ األخسىبعًِ ايًػة َا صًة  ثايّجا:

ا الؾغي رم ادوى ظذ أنو مـ ظؾاقم إدوات والقشاوئؾ  إىؾً الـظرة ط

حتاك بادايوت الؼارن التوشاع ظاا. ورم رحاوب ا ولقًً مـ ظؾقم الغوياوت 

الٌحٌ الؾغقى احلديٌ ار ؼً الؾغي درجي أظذ، وِورت مـ ظؾقم الغوياوت، 

قم بوإلووفي إى كقنو ماـ ظؾاقم القشاوئؾ، وِاور ظؾاؿ الؾغاي ماـ أ اؿ العؾا

 أثـوت ا صولف بؤخريـ.رم آجتامظقي التك متؿ بولًؾقك اإلكًوكك ا ظذ  ـقظف ا 

كؼطي التؼوت بن ظؾؿ الؾغي وصتك فروع ادعرفاي، فؼاد أدى  الؾغيودو كوكً 

 ذا إى التعوون ادتٌاودل بقاـفام، وِاورت الٌحاقث الؾغقياي احلديثاي  ًاتعن 

ر الـظاوم الؾغاقى بؽاؾ مًاتقيو ف، بولعؾقم إخرى؛ ر ٌي رم الؽطػ ظـ أها

ظذ كحق مو يظفر رم اشتعوكي الؾغقين بعؾؿ التاايو وظؾاؿ الػقزياوت رم دراشاي 

كطؼ الصقت الؾغقى وِػوت الصقت الؾغقى الػقزيوئقي، وأثر او رم الًاؿع، 

 ، والعقامؾ ادمثره رم ذلؽ.الؾغقىوووقح الصقت 

 ووظاوتً  بولؾغي وشاقؾيً فنن فروع ادعرفي إخرى  ًتعن  آخرومـ جوكى 

كطلت فروع معرفقاي حديثاي ظـاد كؼطاي آلتؼاوت بان العؾاقم ؼد هلذه العؾقم، ف

والؾغي وفوًت بحوجي  ذه العؾقم مـ الؾغي، وكؾ ظؾاؿ يركاز ظاذ زواياو ا تامماف 

مـ خاالل الٌحاٌ العؾؿاك احلاديٌ الاذى يعتؿاد ظاذ وبولؼدر الذى يؽػقف، 

طؿقل ا  ؼادمً  اذه العؾاقم التاك  ؼاع رم ادـفجقي وادقوقظقي والتجريد وال

 وفروع ادعرفي إخرى.  الؾغيادجول ادطسك بن 
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ولتعدد و ـقع فروع ادعرفي بصقرة قد  ضقؼ ظاـ احلرصا؛ فؼاد  عاددت 

التك جعؾً أحد مممرات ظؾؿ الؾغي التطٌقؼك يتػؼ ظذ  الدرجي ذه العؾقم إى 

وذ الدكتقر أمحد خمتاور ظؿار، وفاقام أ ؿ فروع  ذا العؾؿ ظذ كحق مو ذكره إشت

  (9)ل ؿ الػروع كام وردت رم كتوبفبك بقوٌن ل ي

وس ؤومفام يؽـ مـ أمر فنن مـ ادػقاد أن  ؽاقن لاديـو رؤياي صاومؾي لار

 ادعورف والعؾقم التك متؿ بعؾؿ الؾغي، وهيتؿ هبو.

ٌريـ  و  ظؾؿ وقد جرت ظودة الؾغقين ظذ  صـقػ ظؾؿ الؾغي قًؿن ك

وظؾؿ الؾغي التطٌقؼك، ولؽؾ قًؿ فروع متعددة، وحتً كاؾ فارع  الـظرىالؾغي 

 ك رشؿ  قوقحك هلذا التصـقػ.ل  ػريعوت جزئقي، و ؽذا، وفقام ي

1 
 عؾقؿ الؾغي إم والؾغوت 

 إجـٌقي.
 آختقورات الؾغقيي. 2

 ظؾؿ الؾغي التؼوبذ. 4 التخطقط الؾغقى. 3

 حموولي ووع لغي ظودقي. 6 ِـوظي ادعجؿ. 5

 الـطؼ. اإللؼوت وظققب 8 التحؾقؾ إشؾقبك. 7

 ظؾؿ الؾغي اإلحصوئك. 11 أكظؿي الؽتوبي. 9

 ظؾؿ الؾغي الـػًك. 12 ظؾؿ الؾغي آجتامظك. 11



 

 النظــرى

 علم اللغة الحديث

 وصفى ـ تاريخى
 مقارن ـ تقابلى
 معيارى ـ بنيوى

 تصنيفى.... إلخ

 باعتبار المـادة جـباعتبار المنه

 داللة تراكيب صرف أصوات

 ) ويتناول شتى فروع المعرفة(التطبيقى 

 علم اللغة االجتماعى. -1
 علم اللغة النفسى. -2
 علم اللغة الجغرافى. -3
 علم اللغة اإلعالمى. -4
 علم اللغة السياسى. -5
 علم اللغة اآللـى. -6
 علم اللغة الطبـى. -7
 علم اللغة العسكرى. -8
 علم اللغة التعليمى ) طرق تدريس، تحليل أخطاء (. -9
 علم اللغة والترجمة ) تقابلى، تصحيح المناهج (. -11
 علم اللغة األنثروبولوجـى. -11
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ك  عريػ بٌعض  ذه الػاروع، وبخوِاي رم جوكاى ظؾاؿ الؾغاي ل فقام يو

الػاروع إخارى ماـ التطٌقؼك؛ لصؾتفو القثقؼي بولؾغي مـ جوكى، وقدمفو بان 

 جوكى آخر.

 وأه  هذه العؾوم:

  ظؾ  الؾغة آجت ظىSociolinguistics . 

  ظؾ  الؾغة الـػسىPsycholinguistics. 

  ظؾ  الؾغة إكثروبولوجىAnthropological Linguistics. 

  ظؾ  الؾغة اجلغراىفGeo Linguistics. 

  ظؾ  الؾغة السقنشىInstitutional Linguistics. 

   :Sociolinguistics ايًػة االدتُاعى عًِ .1

الؾغي مرآة ادجتؿع،  عؽس كؾ مظو ره  ماـ حضاورة ورقاّك، أو ختؾاػ  

ففك صديدة الصؾي بؽؾ كاقاحك ادجتؿاع، لاذلؽ كولاً الؾغاي ا اتامم  ،و لخر

طو رة اجتامظقي، وأٌِو هلو ظؾؿ يٌحاٌ مًاوئؾفو وظالقوماو  بقِػفوالؾغقين 

 ،Sociolinguisticsبعؾااؿ الؾغااي آجتامظااك بااودجتؿع ويعاارف  ااذا العؾااؿ 

الؾغي رم ظالقومو بودجتؿع، إكف يـظؿ كؾ جقاكى بـقاي الؾغاي، وضرائاؼ  ويدرس

 .(10)اشتعامهلو التك  ر ٌط بقطوئػفو آجتامظقي والثؼوفقي

وقد أحرز ظؾؿ الؾغي آجتامظك إكجوزات هلو ققؿتفو رم الدراشوت الؾغقيي 

ف لؾغي رم شقوقفو آجتامظك، وضرق  ػوظاؾ الؾغاي ماع احلديثي، مـ خالل دراشت
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 .(11)ادجتؿع، والطرق التك  تغر هبو الٌـقي الؾغقيي اشتجوبي دمثرات اجتامظقي 

 وأّمو ظـ قضويو  ذا العؾؿ ففك كثرة ومتـقظي، يال ك رم قؿتفاو الؾفجاوت

Dialects  ٌاويـ ادختؾػي، والػروق آجتامظقي بن الطٌؼاوت، التاك  امدى إى 

وأوواو  ،الؾفجوت وربام زاد  ذا التٌويـ حتك أٌِحً كؾ هلجي لغاي مًاتؼؾي

مثااول ظااذ  ااذا الؾغااوت  اإليطولقااي، والػركًااقي، واإلشااٌوكقي، والز غولقااي 

 والروموكقي، فؼد كوكً رم إِؾ هلجوت خمتؾػي لؾغي الال قـقي.

ظؾااؿ الؾغااي آجتامظااك بدراشااي ادحظااقر مااـ الؽااالم  هيااتؿكااذلؽ 

Tabooed Words
(12).  

، (13)ظؾاؿ الؾغاي آجتامظاك دراشاي الؾغاي واجلاـس ا تامموتكذلؽ مـ 

ؾغقيي لؾغي الـًوت، شقات لودراشي اخلصوئص الؾغقيي لؾغي الرجول واخلصوئص ا

مـ حقٌ درجي حدة الصقت، أو ار ػوظف، أو كقع الؽؾامت ادحظقرة ظاذ كاؾ 

 مـفام.. إلخ.

 :Psycholinguistics عًِ ايًػة ايٓفطى .2

ناو كؼؾاً الٌحاٌ الؾغاقى ماـ أ طقمًاؽك الؾغقياي   أفؽورمـ كتوئٍ 

آقتصور ظذ القِاػ والتحؾقاؾ دون التػًار، إى حموولاي  ػًار الظاقا ر، 

وا اتؿ . Performanceوإدات  ،Competence الؾغقييو ػرقتف بن الؼدرة 

ولي  ػًر الظقا ر ودوره رم العؿؾقي الؾغقيي، دحو الٌاىالعؾامت بدراشي العؼؾ 

الؾغقيي مـ خالل ظؾؿ الـػس اإلدراكاك، وماـ أ اؿ مقواقظوت  اذا العؾاؿ 
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 قدرة الطػؾ ظذ اكتًوب الؾغي  متك، وكقػ ؟ التعرف ظذحموولي 

  دراشاي العالقاي بان الؾغاي (14)كذلؽ مـ ا تامموت ظؾؿ الؾغاي الـػًاك

 والػؽر ودراشي ظققب الؽالم وشٌؾ التغؾى ظؾقفو.

أيًضاااو  بحاااٌ كقػقاااي ففاااؿ اجلؿاااؾ  العؾاااؿماااوت  اااذا ماااـ ا تام 

والؽؾااامت، وهظااي الػفااؿ، وخطااقات الػفااؿ، وظقامااؾ ِااعقبي الػفااؿ، 

ومااـ ا تاممو ااف أيًضااو   ركقااى الااذاكرة مااـ الـوحقااي الؾغقيااي، وضٌقعااي 

ر، وأشاؾقب اشاتدظوت ادخازون الؾغاقى ماـ الاذاكرة، أو ماو يعاز ظـاف  التذكُّ

ا العؾااؿ كااؾ العؿؾقااوت العؼؾقااي ظـااد بااودعجؿ الااذ ـك. و ؽااذا يطااؿؾ  ااذ

ادتحاادث قٌااؾ ِاادور الؾغااي، وظـااد ادتؾؼااك ظؼااى ِاادور الؾغااي، و ؼااع 

 الدراشي التك بن أيديـو رم جوكى كٌر مـفو حتً  ذا الؼًؿ.

  :Anthropological Linguistics عًِ ايًػة األْجسٚبٛيٛدى .3
ا اتامم ظؾاامت العالقي بن الؾغي والثؼوفي مـ أ ؿ ادقوقظوت التك كولاً  

 اق دراشاي ادجتؿعاوت والثؼوفاي  وجمول إكثروبقلقجقو نإكثروبقلقجقالؾغي 

لؾؽطػ ظـ شؾقكقوت الـوس ادتلثرة بوٕصؽول الثؼوفقاي ادختؾػاي، فولثؼوفاي رم 

 كظر ؿ أشؾقب حقوة. 

لؾغي مؽوًكو بورًزا رم الدرس الثؼورم، فنى جوكى كقناو وظاوت  فننومـ  ـو  

مرآة لثؼوفي ادجتؿع،  رقك برققِّف و ـحادر  ـأيًضو  ـلػؽر والثؼوفي ففك لؾؿعرفي وا

 بوكحداره؛ فؾؾغي ا صول وظالقي بودًتقى الثؼورم لؾجامظي. 
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دور رم  طاؽقؾ ثؼوفاي ادجتؿاع وأشاؾقب  ػؽاره؛ حقاٌ إن  لؾغيأيًضو  

 وكقي أوكؾتقفام  ؾعٌون دوًرا مفااًم رم  ؽاقيـ ادجتؿعاوت اإلكًا (15)الثؼوفي والؾغي

 .Ethnic Groups التجؿعوت العرققي ادتؿقزة

   :Geo Linguistics عًِ ايًػة اجلػسافى .4

ظؾؿ الؾغي اجلغرارم يدرس الؾغي مـ زاويي ادؽاون دون اظتٌاور لعـرصاى  

الدراشاي « ظؾؿ الؾغاي اجلغارارم » الزمـ والعوئؾي الؾغقيي، وإكام يربط  ذا العؾؿ 

ادؽااون ) إضااولس الؾغقيااي ( بااولظروف التااك ختااتص بااولتقزيع الؾغااقى رم 

 آجتامظقي والثؼوفقي. 

وظؾقف، فعؾؿ الؾغي اجلغرارم يدرس  قزيع الؾغاوت الٌاايي ظاذ ادقاقاع  

إروقي، ويدرس كذلؽ كقع ادتحدثن لؽؾ لغاي وظادد ؿ  الؽرةادختؾػي مـ 

تاك هلاو ومًتقا ؿ آجتامظك والثؼورم، وحتديد جموٓت الـػقذ الؾغقى لؾغوت ال

شقطرة ظذ لغوت أخرى بًٌى التػقق احلضورى ٕ ؾفو، كوإلكجؾقزيي ماثاًل رم 

الققً احلورض، كذلؽ يدرس مؽوكي كؾ لغي اجتامظقًّاو، وظؾقاف فاقؿؽـ حتدياد  

 الؾغي الرشؿقي والؾغي إم، والؾفجي ادحؾقي، والؾفجي احلرفقي... إلخ. 

   :Institutional Linguistics عًِ ايًػة ايطٝاضى .5

ظؾؿ الؾغي الًقوشك أحد فروع ظؾؿ الؾغي آجتامظك التاك كولاً ا تامًماو  

مؾحقًطااو رم العرصاا احلااديٌ، وهيااتؿ  ااذا العؾااؿ بدراشااي جقاكااى اخلطااوب 

خصوئصف الؾغقيي، وذلؽ لؾقققف ظذ أ ؿ العـورص  التعرف ظذو (16)الًقوشك
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التحاريض  واخلصوئص الؾغقيي التك  دظؿ  ذا اخلطوب، فقفتؿ بدراشي أشؾقب

حقٌ  ػقد الدراشوت الؾغقيي أكاف  ذو  اواإلثورة وأ ؿ شامت اخلطوب الًقوشك 

ظٌورات قصرة، ويتجـاى التطقياؾ، ويًاتخدم إلػاوظ ادامثرة والقاواحي، 

 ويتجـى إلػوظ الغومضي، ويؾجل أيًضو إى التضود وادػورقي. 

مـ حقٌ الؾغي الؾغي الًقوشك وشوئؾ التلثر ظذ ادًتؿع  ظؾؿكام يدرس  

مثؾ  التؽرار، واشتعاملف الػـك رم التحريض، وكقػ  صـع الطعورات ؟ وكقاػ 

 عؿقي ادًوئؾ و ضؾقؾ إفؽور ؟ وضرائؼ التضاؾقؾ  اظـ ضريؼ الؾغي  ا كًتطقع

رم ادختؾػي، والًامت وادالمو إشؾقبقي اخلوِاي بؽاؾ جمتؿاع وبؽاؾ رشَياي 

 داخؾ ادجتؿع القاحد.
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 ، ٚايهفاٜة ٚاألداء؟ايًػة ٚايهالَّا ايفسم بني  زابّعا:

   ايًػة ٚايهالّ:
بن ضٌقعتن لؾغي اإلكًوكقي  و  الؾغي ) الـظاوم  ادحدثقنيػرق ظؾامت الؾغي 

. ويعقد الػضؾ رم  ذا التػرياؼ بقاـفام speechوالؽالم  Language ى(الؾغق

وجفاون ى ون ) ألؾغاي وجفا  يؼقلى شقشر، الذى دى إى ظومل الؾغي الًقين

 وبن آثـن فروق   .الؽالمو ا ىالـظوم الؾغقا الؾغي   و لعؿؾي واحدة ( 

 الؽالم                (ى الؾغة ) الـظنم الؾغو

ْظــاّ َــٔ اإلغــازاا رلــصٕٚ فــ٢ 

 ايرانس٠.

اضـفدداّ تًــو اإلغـازاا يفٗــِ   

ــا بٛاضــــــط١  زضــــــاي١ أٚ إلْفاجٗــــ

َهـإ ٚشَـإ   ٢ غدص َعـب فـ  

 َعٝٓب.

ــٔ   ايًػــــ١ ــ١ َــ ــٛد٠ فــــ٢ َايــ َٛجــ

ألْٗـا   ;ٚجٛد بـايك٠ٛ ٣ أ ،اإلَهإ

ــع ٚ ذا   ــ٢ ايٛاقــ ــ١ عًــ ــ  َفحككــ غــ

َّا. ٚاكدصٕٚ  حتككت أ بحت ن 

فـــــ٢ ايـــــرانس٠ ٖـــــٛ اْطباعـــــاا 

ــ١  األ ــــٛاا ايٓانــــ١ عــــٔ َسنــ

أعضــــا٤ ايٓطــــل أٚ اٖفــــصاش  بًــــ١ 

األذٕ. باإلماف١  ا قدزاا فطس١ٜ 

ٚقٛاعــد  ــسف١ٝ ٚسلٜٛــ١ ٚرلــصٕٚ  

 َٔ اكفسداا.

 

 

 ه ّ  ىاد بايفعٌ.اي
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ايًػ١ تطُٛ فٛم ايفسد،  ْٗا ًَو 

يًُحفُع ايـر٣ اخفـاز ٖـرا ايٓظـاّ     

ٚ  ميهٔ إٔ  ،يًففاِٖ بب أفسادٙ

ــإ  ــاٍ     ذا نـ ــٕٛ أدا٠ اتصـ تهـ

ــع     ــساد ا فُـ ــع أفـ ــا مجٝـ ميفًهٗـ

 ٢.ايه َ

ايه ّ اضفدداّ ايًػ١ َٔ قبٌ 

 ٣.ْ٘ فعٌ فسدأ٣ أ ،غدص َعب

٢ ٌ ضًبايًػ١ ٜفًكاٖا ايفسد بػه

َٓــر  ــػسٙ َٚفــ٢ غــٝدٛخف٘ ٚ     

ميًو َٔ أَسٖا غـ٦ّٝا ٚ  ٜطـفطٝع   

 إٔ ٜػ  فٝٗا غ٦ّٝا.

ايفسد ضٝد ن َـ٘، يـ٘ احلـل    

ــ٘   فـــ٢ ايهـــ ّ أٚ ايطـــهٛا. يـ

ــايٝب    ــفدداّ أضـ ــ٢ اضـ ــاز فـ اخلٝـ

َدٚد قٛاعد ايًػ١ ٚي٘ ٢ ب غ١ٝ ف

احلل ف٢ تـليٝف ايهـ ّ َطـب    

اككاّ َٚكفض٢ احلـاٍ. ٚميهٓـ٘   

 ٚ اهلُظ ب٘.اجلٗس به َ٘ أ

 ;ايًػــ١ ثابفــ١ ذاا  بٝعــ١ جاَــد٠   

ألْٗا قٛاعد ذلفٛل١ ف٢ ايرانس٠ 

حبطـــــــــب  بٝعفٗـــــــــا ايعكًٝـــــــــ١   

 ايطٝهٛيٛج١ٝ.

ــ١ٝ  ;ايهـــ ّ ذٚ  بٝعـــ١ َف غـ

يفـ  عبـاز٠   َٔ فبُحسد اْفٗا٥و 

َا ٜٓف٢ٗ ايه ّ حبهِ  بٝعف٘ 

 ايفٝصٜا١ٝ٥ غ  ايباق١ٝ.

ايًػـــ١ ذاا  بٝعـــ١ ضـــٝهٛيٛج١ٝ 

فــ٢  ١رلصْٚــ ألْٗــا قٛاعــد ;ْفطــ١ٝ

 ايرانس٠.

ايه ّ ذٚ  بٝع١ ضٝهٛيٛج١ٝ 

ألْــ٘ ع َــاا َستبطــ١   ;)ْفطــ١ٝ (

مبعإ َع١ٓٝ، ٚذٚ  بٝع١ فٝصٜا٥ٝـ١  

ألْــ٘  ــٛا ٜطــفكبٌ    ;)  بٝعٝــ١ (

ــاا   بـــاحلٛاع ايطـــُع١ٝ ٚيـــ٘ َٛجـ

 ميهٔ إٔ تكاع.
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 :ايهفاٜة ٚاألداء
ن الؾغي والؽالم بن كاقظ شقشر رمى اظتامًدا ظذ آرات د ك طقمًؽفرق 

، performance وإدات competence مـ الؼادرات الؾغقياي،  او الؽػوياي

 شقشر يرى الؽػويي الؾغقيي خمزوكاي رمى الرجؾن  ق أن دى والػرق بن  صقر

 ظؼؾ الػرد. فرى أنو خمزوكي رمك وأمو  طقمًؽ ك،العؼؾ اجلؿع

 ىإداء الؾغو          ادؼدرة الؾغوية ) الؽػنية (

ــ١ ٖــــ  ــ٢  ٢ ايهفاٜــ ــد ايفــ ايكٛاعــ

 ٢:هٗا ايػدص عٔ يػف٘، ٖٚميفً

ــا  ــ١ ٜٛيــد     َ ــب ٚقــدزاا فطسٜ قٛاي

ــ َُ َّايػــدص  قٛاعــد   َــاٚ .ا بٗــاّدص

 ٛت١ٝ ٚسل١ٜٛ انفطبٗا َٔ خ ٍ 

ــع   ــلفساد دلفُـــــ ــ٘ بـــــ اَفهانـــــ

 َعب.٢ ن َ

ـــ  ــ١ فـ ٢ اضــــفدداّ ايكــــدز٠ ايًػٜٛــ

َٛقف َعب بٛاضط١ َفهًِ َعب. 

ــايظسٚف اكصــاَب١    ــلثس ب ٚاألدا٤ ٜف

ّ نايفعـــــب ٚايضٛمـــــا٤ يًهـــــ 

ــ١   ــًٛب١ٝ ٚاجلُايٝــ ــدٚاع٢ األضــ ٚايــ

 يًه ّ.

 :ايفسم بني اجلًُة ٚايتعبري
 sentenceإى التؿققاز بان اجلؿؾااي ى وإدات ياامد الؽػويايالتػرياؼ بان 

 .ادتعؾؼ بوٕدات utteranceادر ٌطي بؼقاظد الؽػويي والتعٌر

 التعبر اجلؿؾة                 

قٛاعـــــد ا دلـــــسد٠ ٦ٚـــــاٖـــــ٢ ٖٝ

 ايرانس٢.٠ ف ١رلصْٚ

 َعب.٢ َدث ن َ
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 جص٤ َٔ األدا٤. جص٤ َٔ ايٓظاّ ايًػ٣ٛ 

ــل    ــد   ٜفحكـــ ــٌ قـــ ــل اجلُـــ بعـــ

نفعب  َكبٍٛ سلٛ: " دازى حترتم 

 َع أ٢ْ   أعفكد ذيو ".

عٓـــــــ٢ تايفعــــــب اا اككبٛيــــــ١     

بايضسٚز٠ أْٗا حتكل ناٌَ يًحٌُ 

 ايٓح١ٜٛ ايصحٝح١.

عب أٚ اجل١ًُ غ  َستبط١ بصَٔ َ

 َهإ أٚ لسف ذلدد.

ــدص    ــب ٚغـ ــإ َعـ ــستب  بصَـ َـ

 َعب.
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 ٘؟فُٗخاَّطا: َا أْٛاع املعٓى ٚنٝف ْ

يتـوول الٌحٌ الؾغقى احلديٌ دراشي ادعـاك بؽاؾ جقاكٌاف  وذلاؽ ٕن 

 دف الػروع الؾغقيي إخرى. ادعـك  ق حصقؾي و

ؾاامت والٌاوحثن رم ا تامًمو كًٌرا مـ الع Semantics الدٓليوقد كول ظؾؿ  

بن أ اؾ الؾغاي فؼاط، باؾ رم فاروع العؾاقم اإلكًاوكقي  لقسالؼديؿ واحلديٌ، 

إخرى، مثؾ ظؾؿ الـػس، والػؾًػي، وظؾؿ آجاتامع و ر او، وإن اختؾػاً 

 فوٕلػوظ ٓ صوهلو القثقؼ بولتػؽر كوكً» »زوايو ا تامم كؾ ظؾؿ مـ  ذه العؾقم

ًٓ مفاًم لؾدر ا ومو زالً ا اشي الػؾًػقي، ولصؾتفو بولعؼاؾ والعوضػاي يتـووهلاو جمو

ظـرص مـ ظـاورص الؾغاي، ولاذا  ا قٌؾ  ذا وذاك ا أِحوب ظؾؿ الـػس ولؽـفو

يعرض هلو الؾغقيقن أيًضو رم بحقثفؿ، ويتـوولقناو ماـ زاوياتفؿ اخلوِاي، وإن 

كوكً دراشوت كؾ  مٓت مـ أ ؾ العؾؿ  تطوبؽ حدود و، و تؼورب رم بعاض 

 .(17)«ن  عرض لأللػوظ ودٓلي إلػوظ كقاحقفو ح

ولقس بؿًتغرب أن يـول ظؾؿ ادعـك  ذا الؼدر مـ آ اتامم بان العؾاامت 

أمار يتصاؾ بجقاكاى حقو ـاو ادتعاددة، والتقاِاؾ  إلػوظفدٓلي  ؛والٌوحثن

بؿًتقيو ف ادختؾػي بن إفاراد واجلامظاوت أو الادول مر اقن بتحدياد دٓلاي 

دٓلي إلػوظ ادًتعؿؾي بقاـفؿ يامدى إى خؾاؾ رم  حتديدؾ رم إلػوظ، وأى خؾ

 .(18)يـتٍ ظـف مطؽالت هلو ظقاقى شقئي  ربامالتقاِؾ بقـفؿ، والذى 

ي الدوافع التك حركاً العؾاامت والٌاوحثن ـزلبؿ كوكًكؾ  ذه إشٌوب 
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لدراشي دٓلي الؽؾامت دراشي ظؾؿقي  تصػ بولدقي والعؿؼ؛ بغقاي القِاقل إى 

 د أدق لؾؿعـك، والؽطػ ظـ جقاكٌف ادختؾػي.حتدي

 ايصًة بني ايًفغ ٚاملعٓى:  
راح وقاد ادعوكك، وثؿي ِؾي بن الؾػاظ وادعـاك،  لٌوشفوإلػوظ أجًود 

، ولعؾفؿ ورثقا ذلؽ ظـ فالشاػي الققكاون (19)الؼدموت يٌحثقن أِؾ  ذه الصؾي 

ي أم اِاطالحقي ، واختالففؿ رم صلن  ذه الصاؾي   اؾ  اك  قققػقاي ضٌقعقا(20)

 ظرفقي ؟ 

احلديٌ ٓ يعـقف بحٌ أِؾ  ذه الصاؾي الؼوئؿاي  الؾغقى ر أن الدرس 

بن إلػوظ ومدلقٓمو؛ وذلؽ ٕن بحاٌ  اذه الصاؾي خاورج حادود اداـفٍ 

دلاي العؾؿك، فولؾغي ظؾؿ، والعؾؿ حؼوئؼ يًتدل ظؾقفو بولطقا د القاواحي وإ

الغقاى فؾاقس ماـ جماول الٌحاٌ الصحقحي، أمو الٌحٌ رم أمقر  ك رم حؽاؿ 

العؾؿك، إكام الاذى يعـاك الٌحاٌ العؾؿاك  اق آ اتامم هباذه الصاؾي بعاد أن 

وجدت   ؾ طؾً  ذه الصؾي ثوبتي أم  غرت، وماو أشاٌوب  اذا التغار، وماو 

 وشوئؾف... إلخ. 

 سدٚد املعٓى ايًػٛى:  
مااـ خااالل دراشااتف دجؿقظااي « ادعـااك » احلااديٌ  الؾغاايياادرس ظؾااؿ 

وادؿقزات الؾغقيي لؾحدث اددروس، و اذه اخلصاوئص ٓ  ادرس  اخلصوئص

دفعي واحدة، بؾ ٓ بد مـ  ـووهلو ظذ مراحؾ ) مًاتقيوت ( خمتؾػاي  ) ِاق قي، 
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 ق حصاقؾي كاؾ  اذه  (21)رصفقي، كحقيي، معجؿقي، شقوققي (، وذلؽ ٕن ادعـك

ورص ادًتقيوت الؾغقيي فوهلدف مـ الـص  ق إطفاور معـاك معان، وأ اؿ العـا

 ادمثرة رم حتديد ادعـك  ك  

 .) ادعـى الوطقػى: ) الصوتى، الرصىف، الـحوى 

 .ادعـى ادعجؿى 

 .ادعـى السقنقى 

أثـاوت اشاتعامل رم و ذا التؼًقؿ لؾؿعـك ٓ وجقد لف ظذ ادنح الؾغاقى 

أثـوت الؽالم،  ويي ماو رم إمار رم ادتؽؾؿ لؾغي، فؽؾ جقاكى ادعـك  ل ك جمتؿعي 

الٌوحاٌ ظاذ حتؾقاؾ ادعـاك ودراشاتف، وإٓ  يًاوظدذا التؼًاقؿ دراشاك؛ أن  

كؾى مركى مـ جمؿقظي مـ القطوئػ الؾغقيي، وأ ؿ ظـورص  ذا الؽاؾ » فودعـك 

 ق القطقػاي الصاق قي، ثاؿ ادقرفقلقجقاي والـحقياي، والؼومقشاقي، والقطقػقاي 

 .(22)«الدٓلقي لًقوق احلول 

 صقل لؾعـنرص الثالثة لؾؿعـى:قة صئ مي التػتوىف السطور أ

 ادعـى الوطقػى:  .1

  :الدٓلة الصوتقة 

قات أكاون يعتؿد حتديد ادعـك و قوقحف ظذ خاقاص ِاق قي معقـاي، شا

 .Semantics (23)الًقامكتقؽ  مذلؽ ظذ مًتقى ادعجؿ أ

ومثول ادعـك القطقػك ادًاتػود ماـ الدٓلاي الصاق قي،  اق التؿققاز بان 
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يتٌعاف  غار دٓى، شاقات أكاون  اذا التغار  ِق ك غر  الؽؾامت، حقٌ إن كؾ

الدٓى مٌورًشا مثؾ ادعـك ادعجؿك رم مثؾ  ) قول ( حن كغر القحادة الصاق قي 

Phoneme  « والػارق «كاول  »لتصٌو الؽؾؿي « ن » بقحدة ِق قي أخرى « ق ،

  مًتقى ادعجؿ.ذواوو بن معـك الؽؾؿتن ظ

بصقرة  ر مٌورشة، فحن الدٓى  ثر رم التغرالصق ك أ ؾتغروقد يؽقن ل

 مثر القحدات الصق قي رم القحدات الرصفقي، فنن ذلؽ يامثر رم ادعـاك، مثاؾ 

أففؿ، و ـاو  ،اهلؿزة  حتقل الػعؾ الالزم إى فعؾ متعدِّ مثؾ  شجد، أشجد، ففؿ

  غرت الصقغي الرصفقي،  و أدى إى  غر رم الدٓلي.

اجلؿاؾ،  فؿ رم التػريؼ بان أكاامطملف دور  Intonationكذلؽ التـغقؿ  

آشاتػفومقي واإلثٌو قاي بقاشاطي التـغاقؿ، ومثاول  اجلؿؾايفقؿؽـ أن كػرق بن 

ڈ ڈ ژ ژ چ ذلؽ  ققل اهلل  عوى رم شقرة يقشػ بعد فؼد ِقاع ادؾؽ 

 .( 75) يوش :   چڑ ڑ ک ک

ژ چ بـغؿاي آشاتػفوم، ومجؾاي  چڈ ڈچمجؾي    ـغقؿفال صؽ أن 

بـغؿي التؼرير، شاقؼرب معـاك أياي إى إذ اون،   چژ ڑ ڑ ک ک

 .(24)ويؽطػ ظـ مضؿقنو

  :الدٓلة الرصفقة 

هلو  لثر مٌورش ظذ ادعـك، فؿاثاًل ختتؾاػ  Morpheme الرصفقيالقحدة 
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دٓلي ِقغي اشؿ الػوظؾ ظـ دٓلي اشؿ ادػعاقل، وكال او خيتؾاػ ظاـ دٓلاي 

ال قوئؾ، مؼقل،»ِقغي ادٌولغي    ،  ذا ظذ مًتقى ادعجؿ.«ققَّ

الرصفقي ظذ السكقى،  و يمثر ظاذ ادعاوكك الـحقياي،  الصقغكذلؽ  مثر 

ظذ ادعـك العوم؛ مثؾ اكتػوت الػعؾ الالزم بػوظؾف، فنذا اشتعؿؾـو ِاقغي مـ ثؿ و

، فنن الػعؾ يتعدى إى مػعقل وٓ يؽتػك بػوظؾف، والػارق واواو رم  فعؾ متعد 

 الػعؾ الالزم وادتعدى رم مثؾ  قوم حمؿد، أقوم حمؿد كدوة.  ادعـك بن

 كثرة ومتـقظي، ولقس  ذا جمول حرص و. الرصفقيوالصقغ 

  :الدٓلة الـحوية 

مر ٌطي بتغقر مقاقع الؽؾامت رم اجلؿؾاي، فتغار القطقػاي  الـحقييالدٓلي 

ؾػ رم ادعـك ظـ  فجؿؾي  الرجؾ يعو ى ادرأة، ختت ؛الـحقيي يتٌعف  غر رم ادعـك

كوصئ ظـ  غر مقاقاع الؽؾاامت؛ أى ادرأة  عو ى الرجؾ، و ذا التغر رم ادعـك 

  غر القطقػي الـحقيي. 

وادعـك القطقػك بصقره الثالث ادتؼدمي ) ِق قي، رصفقي، كحقيي (  ق » 

خيضع لؾضٌط والتؼعقد، فوِٕاقات ختضاع لتؼعقاد  الذىمعـك اجلزت التحؾقذ 

وإقالًباو.. إلاخ، والعـاورص الرصافقي ختضاع لؼقاظاد  خػاوتً إ وًماو وشؾقكفو إد

 .(25) «الرصف، كام ختضع العـورص الـحقيي لؼقاظد الـحق 

 ادعـى ادعجؿى:  .2

 ق ادعـك الذى يدل ظؾقف الؽؾامت حول اكػراد و، و ذا ادعـاك ٓ خيضاع 
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دده العارف خيضع ادعـك القطقػك ا وإكام  ق معـك َيا كاملؾضٌط وٓ لؾتؼعقد ا 

العوم و ظفر  ـو العالقي العرفقي التك اِطؾو ظؾقفو ادجتؿع بن الؽؾؿي ادػاردة 

ولقس  ـوك مـ شٌى ضٌقعك أو ذ ـك مـطؼك لؾعالقي بن الؽؾؿاي  ،وبن معـو و

ومعـو و، ففك ظالقي اظتٌوضقي، و ذا ادعـك يتصػ بولتعدد والتـقع وآحاتامل، 

حادد معـو او ماو داماً خاورج الًاقوق، فانذا حقٌ إن الؽؾؿي ٓ يؿؽاـ أن يت

د معـو و. دَّ  اكتظؿً الؽؾؿي رم شقوق لغقى حَتَ

 ادعـى السقنقى:  .3

ظاذ خاالف ادعـاك ادعجؿاك ففاق  ،ادعـك الًقوقك معـك واحد وحمادد

احتامى ومتعدد ويطؾؼ ظؾقف ادعـك آجتامظك، أو ادعـاك ادؼاومك، و اق معـاك 

) الًقوق الؾغقى (، مع مراظاوة الظاروف اخلورجقاي يًتـٌط مـ الؼرائـ الؾغقيي 

 وإحقال التك  تصؾ هبو ) الًقوق  ر الؾغقى (. 
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 املبشح ايجاْى َسادعَصادز ٚ
 (1) Encyclopedia of Language, P. 284.  

 .1/33 ،اخلصا٥ص ،( ابٔ ج2٢ٓ)

يًػـ١ ايعـاّ،   بٛز غـاٖب، فـ٢: عًـِ ا   ٖؤ ٤: أضفاذْا ايدنفٛز عبـد ايصـ   ( َٔ أبسش3)

ــِ ايًػــ١، ٚاألضــفاذ     ٚأضــفاذْا ايــدنفٛز ذلُــٛد فُٗــ٢ َحــاش٣، فــ٢: َــدخٌ  ا عً

 ايدنفٛز ٢ًَُ خًٌٝ، ف٢: َكد١َ يدزاض١ عًِ ايًػ١.

(4)  De Saussure: Courses in General Linguistics PP.7-150. 

٢ُ د ًَداٚ اْظس: ز٣ٚ. ض٢. ٖحُإ: ايًػ١ ٚاحلٝا٠ ٚايطبٝع١ ايبػس١ٜ، تسمج١: د. (5)

 .15ص ،أعد ايطٝد ) َكد١َ اكرتجِ (

  .8( أ. ٜطربضٔ: ايًػ١ بب ايفسد ٚا فُع ) ايرتمج١ ايعسب١ٝ (، ص6)

 .56اكسجع ايطابل، ص (7)

  .28-9َصطف٢ ف٢ُٗ: أَساض ايه ّ، ص  ( اْظس: د.8)

 .55د.أعد رلفاز عُس: ذلامساا ف٢ عًِ ايًػ١ احلدٜث، ص  (9)

 .41ًِ ايًػ١ ا جفُاع٢، ص ( د. نُاٍ بػس: ع10)

(11)  Crystal, Linguistics, P.252  
 ( د. نسِٜ َطاّ ايدٜٔ: احملظٛزاا ايًػ١ٜٛ.12)

 أعد رلفاز عُس: ايًػ١ ٚاخف ف اجلٓطب. ( د.13)

 داٚد عبدٙ: دزاضاا ف٢ عًِ ايًػ١ ايٓفط٢. ( اقسأ ف٢ ٖرا ايعًِ: د.14)

طاّ ايدٜٔ: ايكساب١، َهفب١ األزلًٛ، اقسأ ف٢ ٖرا اكٛمٛع: د. نسِٜ شن٢ َ (15)

 .1990، 1ط 

يػـ١ ايطٝاضـ١، تسمجـ١: َٝػـٌٝ نًٝـٛ، داز احلكٝكـ١،        :( زاجع: جـٛز  نـ ٚع  16)

 .21، ص 1990، 2ب ٚا، ط 

 .7: 6د.  بساِٖٝ أْٝظ: د ي١ األيفال، ص  (17)

 َٚا بعدٖا. 3( د. نُاٍ بػس: دزاضاا ف٢ عًِ ايًػ١، ص18)
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 .47، 22/  1 ،( ايطٝٛ ٢: اكصٖس19)

 َٚا بعدٖا. 62ص  ،د ي١ األيفال :( د.  بساِٖٝ أْٝظ20)

ــ٢ ايًػــ٣ٛ اكفحصــٌ َــٔ أ٣ َــدث يػــ٣ٛ بهــٌ      21) ــا ٖــٛ اكعٓ ــاكع٢ٓ ٖٓ ( اككصــٛد ب

َطفٜٛات٘، أَا اكعا٢ْ غ  ايًػ١ٜٛ ايف٢ متثٌ اٖفُاَاا دلا ا أخس٣، َثٌ: ايفًطف١ 

 دا٥س٠ ايبحثٚاكٓطل ٚا جفُاع.....  خل، ف٢ٗ خازج١ عٔ 

 .340( د. ذلُٛد ايطعسإ: عًِ ايًػ١ ) َكد١َ  ا ايكازئ ايعسب٢ (، ص22)

 .109( د. نُاٍ بػس: دزاضاا ف٢ عًِ اكع٢ٓ، ص 23)

 .13ص  ،( د. أعد رلفاز عُس: عًِ ايد ي24١)

، د. متـاّ َطـإ: ايًػـ١ ايعسبٝـ١     14ص  ،( اْظس: د.  بساِٖٝ أْٝظ: د ي١ األيفـال 25)

 .354َبٓاٖا (، ص )َعٓاٖا ٚ

 

 

   
 



 

 

 

 

 

 

 ىـجاْـٌ ايـفصـاي
 طبٝعة يػة ايفهس

 

 يًفهس يػة خاصة ٌٖ



 

 



 

 

 
 

 

 

 ٌٖ يًفهس يػة خاصة؟

ني اجتااانهتـنولااات ضبقعاااة لغاااة الػؽااار إىل ى تـؼسااا  الـظريااانت التااا

 أشنشقني:

 Innateقَّايخػ يَّايفطرأن لغي الػؽر لغاي إى أكصوره  ذ ىي األٍٚ:ى ايـسأ 

language بوشؿ ُ عَرف Mentalese ،كمًتقى أدكك مـ الاقظ وأنو  عؿؾ رم 

مًتقى أظاذ  رمكػًف الققً  و عؿؾ رم، Conscious awareness ىالطعقر

 .ادخ رم Neural events قَّيحلقادث العصٌامـ مًتقى 

يػؽار هباو اإلكًاون لقًاً لغاي ك الت الؾُّغييرى أكصوره أن  :ىايجاْى ايسأ

ك التا Native natural language طٌقعقَّايال قَّيِاؾلغتاف إك وإكام   ،يَّيفطر

، عربقَّايثق اليػؽار هباو ُمتحادِّ ك التا الؾُّغايك  اا ماثاًل اا  عربقَّاييتحدث هبو، فول

ايثق اإليػؽر هباو ُمتحادِّ ك الت الؾُّغيك   كجؾقزيَّيواإل  ػركًاقَّي، وكاذلؽ الكجؾقزيَّ

 .و ر و مـ الؾغوت إخرى قَّيوإدوك

م كؾوقد  ادؼوباؾ  ورم ،فريؼ إدلي والزا ان الداظؿاي لقجفاي كظاره قدَّ

 .الداحضي لقجفي الـظر إخرى كقدوشإ

 :األٍٚى ايسأ
 شاتقػـ بقـؽار، وJerry Fodor (7812) فقدورى جرأكصنره: أصفر 

Stephen Pinker (1994).
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  طٌقعقَّاايال الؾُّغاايالػؽاار ظااـ  قَّيشااتؼاللا "بقـؽاار"يعتؼااد Natural 

language. 

  ػطريَّايظاـ لغاي الػؽار ال "فقدور" فروقَّيأمو Mentalese  ر أن فُتؼارِّ

يارى و ،معقَّـايمضؿقن الػؽرة التك  ؽقن لدى اإلكًون ُمثَّاؾ رم ذ ـاف بجؿؾاي 

 كجؾقزيَّايواإل عربقَّايكول طٌقعقَّيأن  ذه اجلؿؾي لقًً مـ مجؾ الؾغوت ال "فقدور"

ماـ و ،ػطريَّاي اك لغاي الػؽار ال وًماومجؾي  ـتؿك إى لغي خمتؾػاي م، ولؽـفو مثاًل 

 ؿفااو ظااـ ضريااؼ اخلاازة ااك أكـااو ٓ كتعؾَّ  الؾُّغاايالًااامت اهلومااي ادؿقِّاازة هلااذه 

Experience ،(1)وإكام ُكقَلد هبو
 وإن كـاو ٓ كطاعر بقجقد اوا و ظـ أنافضاًل  ،

 كااام أن بِـقتفااو ،يَّاايؾ إشااوس جلؿقااع ظؿؾقو ـااو الػؽرُ طااؽِّ ا بطااؽؾ مٌااورش 

Structure   الؾُّغاييعـاك أن و اذا إخرى.  طٌقعقَّيمـ الؾغوت ال ُموثؾ بـقي أى 

 ُ ٌـَاك وفًؼاو ا و ر او ماـ الؾغاوت ػركًاقَّيوال كجؾقزيَّاياإلمثؾفو مثؾ  ا عؼؾقَّيال

 ىتاقً  ؽقيـ اجلؿؾ بحقاٌ  عطاك حم قَّيد كقػ،  ك التك حُتدِّ معقَّـي  ركقٌقَّياظد لؼق

 .Semantic content دٓلقًّو

 قَّياحلوشاقب الؾُّغايو عؼؾقَّايال الؾُّغاييقجد بان ى ٌّن  ذا مدى التامثؾ الذيُ 

Computational language. ل ادُادَخالت رم داخؾ احلوشى الرقؿك  تحقَّ

Input  ٌَؿقظاي ماـ ( إى جمفقاديق ماثاًل  اؾي مـ العومل اخلورجك )مـ كاومرادًُتؼ

ؾ ُ طاؽِّ والتاك  .Input dataؾاي ؾ الٌقوكاوت ادُدَخ الرمقز،  اذه الرماقز ُمثِّا

إذا مو  اؿ  ركقٌفاو بطارق  معـك مػقًداى  مدك الت قَّيداخؾلغي احلوشى ال بدور و
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حقٌ  ،ظـ لغي الػؽر "فقدور" ػروقَّيل ذا ف ظذ العؼؾ وفًؼو كتيـطٌؼ الط .معقَّـي

ل ادُدَخالت التك يًتؼٌؾفو العؼؾ مـ الٌقئي اخلورج ماقز إى جمؿقظي مـ ر قَّي تحقَّ

ظـ ضرياؼ ظؿؾقاوت يؼاقم هباو اداخ  يؿؽـ معوجلتفو بعدئذٍ والتك ، قَّيعؼؾال الؾُّغي

د كقػ فطريَّيي حقٌ ُ قجد جمؿقظ  قَّايوكقػ بـوت اجلؿؾي قَّيمـ الؼقاظد  ك التك حُتدِّ

 معوجلتفو.

 :ٖرا ايسأى األدية ٚايرباٖني امُلكدََّة يدعِ
 

 "شاتقػـ بقـؽار"كتاوب ي رم الػصاقل إوى ماـ وت الرئقًمـ ادقوقظ

Steven Pinker " الؾُّغي ريزة" Language instinct ل الؼوئؿ بان ذلؽ اجلد

 .حقل  رصقو إحدا و ٕن  ؽقن لغي لؾػؽر عؼؾقَّيال الؾُّغيو الطٌقعقي الؾُّغي

م   الؾُّغيأن التك حوول مـ خالهلو إثٌوت مـ إضروحوت  اظديدً  "بقـؽر"قدَّ

ماـ  الطٌقعقاي ولؾُّغايب شتحولي أن يتؿ التػؽروا ،مـ كوحقيلغي الػؽر ك   عؼؾقَّيلا

   ك ، وذلؽ ظذ الـحق أكوحقي أخرى

 :من خالف ادؼصود ىءقول ص .1

فؼد حَتُْدث لؽ رم ادحودثاوت ظـادمو  ،حَتُدث  ذه الظو رة ٕ ؾى الـوس

و امفشاتخد ًتطقع إجيود الؽؾؿي ادـوشٌي ٓ ولؽـ ٓ معقَّـي ريد التعٌر ظـ كؼطي 

ختقورك رم الـفويي ظذ كؾؿي أخرى ُ عزِّ ظام أردت ققلف ولؽاـ ويؼع ا رم اجلؿؾي،

و أحقوًكو .ؾقاًل بطريؼي خمتؾػي ق لؾغويي حتاك  يؽقن صعقرك بقجقد كؾؿي أفضؾ ققيًّ

 عؾؿ أكاؽ حتتاوج إى كؾؿاي ، وذلؽ بلن "ونضرف الؾً"كف قد حَتُْدث لؽ طو رة إ
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 .ؽـؽ ٓ  ًتطقع القِقل إلقفوكتفوت مـ التعٌر ظـ فؽر ؽ، وللال

الػؽار  قَّيشاتؼاللظاذ ا اًل دلق قع مـ الظقا ر ُيَعدُّ أن  ذا الـ "بقـؽر"يعتؼد 

 الطٌقعقاي الؾُّغايفقٌدو أن الػؽرة  ؽقن مًتؼؾي ظاـ كؾاامت  .الطٌقعقي الؾُّغيظـ 

رى يو .الطٌقعقي الؾُّغيوأكف  قجد ِعقبي رم  رمجي  ذه الػؽرة إى  ،ادُعزَّ هبو ظـفو

 اذا   اِااًل أيـتوبـاو ا  فؾاـ الطٌقعقي ولؾُّغيأكـو إذا شؾَّؿـو بلن التػؽر يتؿ ب "بقـؽر"

ماع ظادم قادر ـو ظاذ  معقَّـيلؾتعٌر ظـ فؽرة  معقَّـيحتقوجـو إى كؾؿي الطعقر بو

.إجيود  ؾؽ الؽؾؿي

ر فحوى من ُيؼنل ولقس الؽؾ ت الدققؼةمن ظندة  .2  :كتذكَّ

ختتؾاػ ظاـ مجاؾ  عؼؾقَّايال الؾُّغاي رم اجلؿؾي Gist ىقَ حْ أن فَ  "بقـؽر"يرى 

ر ظود ؛الطٌقعقي الؾُّغي أفؽور أخاريـ بولضاٌط كاام كؼؾق او  ةً وذلؽ ٕكـو ٓ كتذكَّ

ر   مو قولقه. "فحقى"إلقـو، ولؽــو كتذكَّ

 ار طاو رة الػؽرة كجؿؾي خَمِْػقَّاي  قىتحم ؾ يطر  ذا إى أكف يتؿ ختزيـ  

ماو كًاؿعف  "فحاقى"أم أن  ـوك ضريؼي أخارى لتػًار  ؟ؾقَّيعؼال الؾُّغيمـ مجؾ 

 ه؟ؤوكؼر

إذا كنكت إفؽنر تعتؿد ظذ الؽؾ ت، فؽقا  يؿؽاي تولقاد كؾا ت  .3

 جديدة؟

كؾاامت جديادة لؾتعٌار ظاـ أفؽاور  يعتؼد أكف يتؿ ابتؽاور "بقـؽر"يٌدو أن 

ن بجدي  .(يعؼؾقَّ ال الؾُّغيشتخدام رمقز )أى بو عؼؾقَّيال ولؾُّغيدة  تؽقَّ
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فؾاـ  ،الطٌقعقاي الؾُّغايكون الػؽر يعتؿد ظاذ كؾاامت  لقأكف  "بقـؽر"يرى و

ج إى التعٌار ظـفاو ٕكف لـ  ؽقن  ـوك أفؽور جديدة حتتاو ؛ ظفر كؾامت جديدة

كااً ا بولػعااؾ ا أن ذلااؽ ٕن مجقااع أفؽوركااو قااد شااٌؼ  بؽؾااامت جدياادة؛  ؽقَّ

 .ت جديدةلقجقد كؾام وبولتوى لـ يؽقن  ـوك داعٍ  ،بولؽؾامت

، باؾ واِاؾ ظـاد  اذا احلادِّ  الطٌقعقايلؾغاي  "بقـؽار"مل  تققَّػ معوروي 

اقل دون حادوث رك مـ اإلصؽولقوت الت امعوروتف هلو بتؼديؿف ظديدً  أى أنو حَتُ

  ، ومـ  ذه اإلصؽولقوتالؾُّغيشتخدام  ذه الػؽر بو

 الغؿوض قَّةإصؽنل Ambiguity: 
أكثار ك حتؿؾ د ظديد مـ الؽؾامت الترم حؼقؼي وجق قَّي تؿثَّؾ  ذه اإلصؽول

ًٌو ـ مثاؾ  اذه الؽؾاامت باولغؿقض مو  تًؿ اجلؿؾ التك  تضاؿَّ  مـ معـك، و ول

ًٓ مو ُيًتطفَ  مـ اجلؿؾ التك كثًرا، ولتٌوسوآ   ظذ ذلؽ د هبو مثو

Jane is at the bank 

ن هلاو إحقاٌ  ؛"Bank" مو َُيِْدث الغؿاقض رم  اذه اجلؿؾاي  اق كؾؿاي

 يؿؽــو أن كػفؿ مـ اجلؿؾي أحد أمريـ  لذا ؛نمعـق

o جن"ّمو أن إ" Jane عـك إول(أو مرصف )اد قَّيرم ممشًي مول. 

o و أنو ظـد حوفوإ  ي الـفر) ادعـك الثوكك(.مَّ

ماـ ظـاوويـ الصاحػ التاك  الاؽ ظديادً لؾتادلقؾ ظاذ ذ "بقـؽار"ُيْدِرج 

ويزظؿ ، مـ معـكك حتؿؾ أكثر صتؿؾً ظذ  ذا الـقع مـ الؽؾامت الغومضي التا
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ؾ إشوس هلذه الؽ ظاذ الار ؿ ماـ  ،ؾامت مل  ؽـ  ومضيأن إفؽور التك ُ طؽِّ

ة ظ الطٌقعقي الؾُّغيًوم كؾامت  ِّ ا ٕن اجلؿؾاي  ثؿ ُيطر إى أكف كظًرا ،ـفو بذلؽادُعزِّ

 .(2)القاحدة يؿؽـ أن ُيؼوبؾفو أكثر مـ فؽرة، فال ُيْؿؽِـ أن  ؽقن إفؽور كؾامت

ًٓ  "بقـؽر" يَّيلـظر وفًؼو ا "جن"نذا كوكً لذا، ف رم حًاوهبو، فانن  ا  ضع مو

دً  "الٌـؽرم جن "التك  ؼقل بلن  اجلؿؾي ، و ٓ لاٌس فقافثوبًتا ايؽاقن معـو او حُمادَّ

د بقاشطي إحدى   الؾُّغايظاـ كؾاامت  ، ويؽاقن خمتؾًػاوعؼؾقَّايال الؾُّغيمجؾ ويتحدَّ

يعـاك و ذا ، "Jane is at the bank"  الغومضي التك كطؼً هبو و ك الطٌقعقي

دً  كظًرا ؛ًؿ بولقوقح تَّ  عؼؾقَّيال الؾُّغيأن كؾامت   إن كؾ كؾؿي حتؿؾ معـاك حُمادَّ

أن  قَّيإلمؽوك كظًرا ؛التك  تًؿ بولغؿقض الطٌقعقي الؾُّغيظذ ظؽس كؾامت  ،ووثوبتً 

 .حتؿؾ الؽؾؿي أكثر مـ معـك

ا مـ مصودر الغؿقض الؾغاقى، يؿثؾ ادطسك الؾػظك مصدرً  عربقَّيورم ال

 اخلؿر  ومـ ذلؽ ققل ظؿرو بـ كؾثقم رم

 َٓ  نقـَ حِ بَ نْصاااافَ  ِا ـِ ْح َصااااى بِ ب اااا هُ أ
 

 نيـَ رِ َد ْكااااإَ  ورَ ى ُخُااااِؼاااابْ  تُ َٓ وَ  
 

  صَّ الااااُح  نَّ لَ َكااا ة  عَ َشاااعْ َش مُ 
 نقَفااافِ

 

 نقـَ خِ فااان َشاااطَ نلَ َخ  ءُ ن الااااَ  ا َماااإذَ  
 

 جفن شقخزك الااح أن كؾؿي )شخقـو( حتتؿؾ و

ًٓ  أحدمهن: ت الًاوخـ، وكاوكقا يؿزجاقن  مـ ادوت، يريد بف ادوأن  ؽقن حو

 .الطتوت بودوت الًوخـ اخلؿر رم

ايَ  الرجاُؾ  َك خِ و مـ ققلؽ  َشا مووقً أن  ؽقن فعاًل  :ىوالثنك ك، وظاذ خَ ًْ
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  .(3)دكو بلمقالـوكو أشخقوت وُج رشبـو اخلؿر رصإذا   ذا يؽقن ادعـك 

حاتامٓت ادعـاك صائ ظاـ  عادد اؾغؿاقض الـورة لإمثؾي ادطافقومـ 

ديغ ، ولؾؿريض أو الؾَّ لؾؽؾؿي القاحدة ققل العرب   ق شؾقؿ، لؾصحقو ادعورَم 

 (4) ٌرص وإظؿك كؾقفام!!وكذا ققهلؿ  بصر، لؾؿ ،وأيًض 

دعـاك ظاـ ادعـاك، وإكاام أدركـاو ا  و ـو ٓ خيزكو بطكت الؾغقىُّ والًقوق 

 ."Reference"، و ق ادرجع أو ادطور إلقف ورجكبولعقدة إى الًقوق اخل

 ىظدم الوضوح ادـطؼ قَّةإصؽنل Logical Inexplicitness: 
مو  ػتؼر إى  و ر و أحقوًكو كجؾقزيَّيكوإل طٌقعقَّيأن الؾغوت ال "بقـؽر"يزظؿ  

وُيٌنِّ  ذا بلحد إمثؾي التك ، Logical explicitness القوقح ادـطؼك

 :Drew McDermott "درو موكديرمقت"ومِل احلوشقب شتؼو و مـ ظا

 Ralph is an elephant                                 )رالػ فقؾ(

 Elephants live in Africa  أفريؼقو( ) عقش إفقول رم

 Elephants have tusks                           )لألفقول أكقوب(

 ،يعاقش رم أفريؼقاو "رالاػ"ًٌقطي أن يؿؽــو أن كًتـتٍ مـ  ذه اجلؿؾ ال

 .ووأن لف أكقوبً 

أن كدرك أن  ذا ادؽون الذى يعقش بف رالاػ )أفريؼقاو(  اق  أيًضويؿؽــو 

باف التاك ٓ  الذى  عقش بف إفقول إخرى، وأن لف أكقوباف اخلوِاي فكػًادؽون 

حتقات مجؾ رم ظدم ا قَّي ْؽُؿـ ادطؽؾي احلؼقؼ ولؽـ ،طوركف فقفو إفقول إخرى ُ 
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رم أكقاوٍب  ذ أن مجقاع إفقاول ٓ  طاسك مًعاو ذه ظذ مو يدل ظا طٌقعقَّيال الؾُّغي

 .أو أنؿ يعقطقن رم مؽون واحد )أفريؼقو( ،واحدة

 كؼقل  عربقَّيال ورم

o قَّياحلروب وحقش خراف. 

o ـتا حقٌ  زد ر إشطقرة قَّيالقحقش اخلراف . 

o ومجً ادديـي قَّيالقحقش اخلراف . 

؛ ادحاقر ، واجلؿؾاي الثوكقاي  اك(قَّايأمومـو  ـو  عٌر )القحاقش اخلراف إنَّ 

ؿؾاي كػًافو ، ولؽـ  اذه اجليَّيجموزات أو رمقز أشطقرك   قَّيفولقحقش اخلراف

ووف الغومضاي   ادخاقَّايظتزكو أن ادراد بولقحقش اخلرافحتتؿؾ معـك آخر، إذا ا

ي أن  ذه ادخووف يطاقع وجقد او ؾيؽقن ادراد بوجلؿ ذٍ ئٓ  ػًر هلو، وحقـ التك

 . ممـ بوٕشوضر واخلرافوت كادجتؿعوت الت رم

ة و ظاـ اليااشاتعورة  عازِّ فقفاو ا قَّاياجلؿؾي إوى فولقحقش اخلرافو أمَّ 

 .ووالؼًقة واخلقف معً 

  فؼاد  ؽاقن بؿعـاك حاتامٓتاعادة بو اجلؿؾي الثولثي فقؿؽـ  ػًار و أمَّ 

إذا كـاو  ؿعـك حؼقؼك  وقد  ؽقن ب ،اددن ادعورصة زد ور اخلرافي وإشطقرة رما

ي مًاؾحن  اومجقا كام يؿؽـ  ػًر و بلن ثؿَّ  ،بصدد لعٌي مـ ألعوب الؽؿٌقق ر

 .ظقا أ ؾفوادديـي وروَّ 

 لألػوظ اجلؿؾ خيزكو باودعـك اداراد، وإكاام ادعاقَّ  رم ٓ صكت أخرى: ومرة  
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حتؾؾ  ؾؽ الرماقز  غي العؼؾ التكرم كؾ ذلؽ ظذ الًقوق اخلورجك، وظذ لظؾقف 

 .طٌقعقَّيال الؾُّغي رم

 يي؟نمنذا ظي أفؽنر أيـشت 

قاد Albert Einstein "يـوألازت أيـطات"كتٌو ـاو إى أن ا "بقـؽر"يؾػً 

ر بولصاقر الٌرصا َقاً لؼاد ُبـِ  .(Medium )الصاقر  ـاو َوَشاط يَّيزظؿ أكف ُيػؽِّ

ايال قَّيالـًٌ ـظ "يـوأيـطت"كظريوت  اواخل عومَّ َِّ ي ظاذ أشاوس معوجلاي الصاقر و

بتخقُّؾ الطاؽؾ الاذى يؿؽاـ  قَّيالـًٌ يَّيووعف لـظر "يـوأيـطت"بدأ  ، لؼديَّيالٌرص

أن حولاي  "قـؽارب"ظؾقف إصقوت إذا مو شوفر ظذ صعوع مـ وقت. يعتؼاد   ٌدوأن 

 قَّياللشاتؼ؛ أى االطٌقعقاي الؾُّغاي دونالتػؽار  قَّايظذ إمؽوك دلقاًل  دُّ ُ عَ  "يـوأيـطت"

.(5)الؾُّغي ؾؽ ػؽر ظـ ال

 حنلة إخ جون Brother John: 
ااي قَّيأن احلولااي الًااقؽقلقج "بقـؽاار"يعتؼااد  ًَ ٌْ  ادعروفااي بوٕفوزيااو أو احلُ

Aphasia ؾ مديًدا لػؽرة ا يػؼاد  رم التػؽر، حقٌ طٌقعقَّيال الؾُّغيتخدام شُ طؽِّ

ايالقادرامؿ  كاؾَّ إصخوص ادصوبقن بوٕفوزياو بعاض أو   Language ؾغقيَّ

abilities.  َّفقام مه، ولؽـ  ت إصخوص قد كوكقا أشقيوت موًمومثؾ  مٓ ولعؾ

أو  Hemorrhageأو كزياػ دماقى ، Stroke قَّايقد ََيُْدث كتقجي لًؽتي دمو 

 .ؾغقيَّيقدرامؿ ال ؾ تعطَّ أن  Brain injury قَّيدمو إِوبي 

صاوب رم بعاض د يػؼاد ادقا .يًٌا ـوك درجوت وأكقاع خمتؾػاي ماـ احلُ 
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ولؽاـ  قد يؽقن كالمف ِحقًحو حوٓت أخرىاحلوٓت قدر ف ظذ الؽالم، ورم 

اييػؼد ادريض قدر اف ال احلرجيرم احلوٓت و ،(6) ر مػفقم ويعجاز  موًماو ؾغقيَّ

 .كطؼفوظـ ففؿ اجلؿؾ أو 

 ؛يالطٌقعقا الؾُّغيي التػؽر دون إمؽوكقَّ  يثًٌي أن وجقد احلًٌ "بقـؽر"يعتؼد 

ي َيتػظقن بولؽثر ماـ شاؾقكقومؿ اإلكًاوك ًَ ٌْ  قَّيذلؽ ٕكف يٌدو أن ادُصوبن بوحلُ

 إى حقاٌ ُ طار Merlin Donald "مرلان دوكولاد"ده رم ذلاؽ ، و ميقَّيلذكا

رة Periodic aphasia يَّايدور بحًٌيالذى أِقَى  (7)"جقن"حولي  )أى ُمتؽارِّ

 ر الؾغاقى ظاـ الػؽر  قَّيدل ظذ اشتؼالل(، وَ ذُكر أن حولتف  مـتظؿيرم فسات 

 الػؽر الؾغقى.

 Paroxysmal َكْقبقَّاي(حًٌي ) يَّيصتدادابحًٌي مـ إِوبتف  "جقن"ظوكك 

aphasia (ٓصااتداد ادػااوجئ رم أظااراض َمااَرض وآصااتدادى مـًااقب إى ا

 "جقاكقاً"و Lecours "قؽاقرسل" وقاوم كاؾ ماـ ،وأخارى( فسة ََيُْدث بن

Joanette اُدث كتقجاي  ،اشي حولتفبدر ي التك كوكً حَتْ ًَ ٌْ ظذ ظؽس حوٓت احلُ

كقباوت َمَرواقَّي  "جاقن"مو يعوكك مـاف  كون كؾُّ  ،قَّيدمو إِوبي أو  قَّيلًؽتي دمو 

أثـوت حدوث  اذه رم و ،Focal seizures يَّيبمر قَّيممقتي رم ِقرة كقبوت مرو

، حقاٌ يػؼاد قدر اف ػ موًمو تققَّ  الؾُّغيظذ معوجلي  "جقن"كوكً قدرة  الـقبوت

 او ؛ Inner speech قػؼد كالماف الاداخذلكف إحتك  ،الؾُّغيظذ الؽالم أو ففؿ 

ادُْخَرجاوت وبٌوقك كظاوم ادُاْدَخالت  ر ٌوط الؽالم الداخذِّ  ظذ افامًّ م دلقاًل  ُيَعدُّ 
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يال  ،زهبعجا لؾغاي، إٓ أكاف َطاؾَّ واظًقاو "جقن"ن ولؽـ ظذ الر ؿ مـ فؼدا .ؾغقيَّ

ر إحداث التك وقعً وشتطاو  ، وظزَّ يأثـوت كقبو ف ادروقَّ رم ع فقام بعد ذلؽ  ذكُّ

  ظـ ذلؽ بؼقلف

ثقنكوًش أشؿع وقووت، أشؿع أُ "  ،و ماو اذا يعـاك صاقئً  أظؾاؿ أنَّ  ،و يتحادَّ

 "عق أشتطولؽــك ٓ ،داخؾقَّيذا ك ال أن أففؿ أحوول جو ًداولؽــك ٓ أففؿ، 
(8). 

 

قدر ف القاوحي ظذ التعومؾ باذكوت ماع  "جقن"ثر رم حولي كون اجلوكى اد

ا ع لاماو وقا "جقاكقاً"و "لقؽقرس" يروى لـو كؾ مـ .فؼداكف لؾغي أثـوترم بقئتف 

ة شاوظوت بقاـام كاون رم شتؿرـوت إِوبتف بنحدى الـقبوت التك اأث "جقن" ت لِعادَّ

  ي بًقيناظطؾ

ـ  لغقيَّيقدرة ى أ دون ، َحَجز  رفاي، وفـدقً  جيدمـ أن  "جقن"واوحي مؽَّ

رم وكاون ٓ يتقاِاؾ ماع الـاوس  ،لقغػق قؾاقاًل  ؛ثؿ ظود إى  رفتف ،ات ـوول الغد

َّٓ أثـوت ذلؽ   يَّيوإصاورات جًاد Gestures ظـد اليورة ظـ ضريؼ إياامتات إ

Mimes ،شؿف ادقجاقد بجاقاز َيجز  رفي رم الػـدق أصور إى ا فعـدمو أراد أن

ـ م ؛الًػر  شاتامرات ادطؾقباي،مـ مؾت آ شتؼٌول بولػـدقآقطَّػ حتك يتؿؽَّ

إى إحادى  قَّيوضؾى الغدات بوإلصورة العطقائ ،ثؿ وجد ضريؼف إى مطعؿ الػـدق

مـ  وؼصد لقكً إكالت ادقجقدة بؼوئؿي الطعوم )ولًقت احلظ أكف ضؾى دون أن ي

 ٌُّ  .كتفً الـقبيأن ا ظود إى  رفتف وكوم إى داتوبعد الغ ،(ف كثًراالطعوم ٓ َي

شاتطوع التػؽار ظاذ الار ؿ ماـ مثوٓ ُمؼـًِعو لطخٍص ا "جقن" حولي ُ َعدُّ 
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 .ضٌقعقَّي لغقيَّيقدرة  القاوو أّى  فؼداكف

ٌَاؾ أِاحوب  اذه الـظر مي مـ ِق ايبعد  ذا العرض لألضروحوت ادُؼدَّ ، يَّ

 فؿ ملديـو  ًوؤل 

 لغي الػؽر؟ك   عؼؾقَّيال الؾُّغيشتطوظً  ذه إضروحوت إقـوظـو بلن  ؾ ا

 .طٌقعقَّيال الؾُّغيذا التًوؤل أكصور شُقجقى لـو ظـ  

 :ايجاْىى ايسأ
 أكصنره: أصفر 

 إدوارد شوبر Edward Sapir  ٓ يؿؽاـ ختقُّاؾ حادوث ويرى أكاف 

شتدٓل كام ٓ يؿؽـ إجرات ا ،ا الطٌقعقي الؾُّغيويؼصد  ـو بولطٌع ا  فؽر دون لغي

 "شاوبر"ة إياامن مدى قاقَّ ُيثًٌ  ذا ولعؾ  .ووي ادـوشٌيدون الرمقز الري ريوى

ؾ أفؽوركاو إكاف ٓ يارى أن الؽاالم يطاؽِّ  .طٌقعقَّايال الؾُّغايظتامد إفؽاور ظاذ بو

 .شتحولي وجقد أفؽور دون لغياإى ذلؽ ذ ى أبعد مـ فحًى، وإكام ي

 وورف بـقومن ى Benjamin Lee Whorf   ويرى أن خز ـو بولعومل

يو إكظؿي الؿف ـظِّ  يتؿ  ـظقؿ العومل إى مػاو قؿ  الؾُّغيعـ ضريؼ ف ظؼقلـو، رم ؾغقيَّ

 .إلقفوك كـتؿك الت ؾغقيَّيوأفؽور  ؽقن شوئدة بن أفراد اجلامظي ال

 ومـ أكصور  ذا ادذ ى أيًضو 

 بقس كوروثرز Peter Carruthers. 

 يـوتجـطتقلقدفقٍ ف Ludwig Wittgenstein. 
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 جن بقوجقف Jean Piaget  

 

أكثر مـ جمرد أداة لؾتقاِاؾ، وأن  طٌقعقَّيال الؾُّغيأن ى يرى أكصور  ذا الرأ

لؾؿخ جيعؾفاو  Connectionist network قَّيالطٌؽي السابط رمضريؼي معوجلتفو 

 Medium الَقَشاطك  ا طٌقعقَّايال الؾُّغي بؿعـك أنَّ  ، صؾو ٕن  ؽقن لغي لؾػؽر

 .ككيتؿ مـ خاللف التػؽر اإلكًوى الذ

 ،ا معرفقًّاوغاي دورً أن لؾُّ Wittgenstein "يـوتجـطاتقف"مثؾ يرى فالشػي 

د أداة لؾتقاِؾ  رمقازات  طٌقعقَّيال الؾُّغيلذا لقًً مجؾ  ؛بؿعـك أنو أكثر مـ جُمرَّ

 Hidden internal قَّايي خػقإفؽور داخؾExternal encodings قَّيخورج

thoughts، بؾ إنو إفؽور كػًفو. 

بولذكر أن  اذا الارأى يطاؿؾ الؽاالم الاداخذ )أى احلاديٌ إى  اجلدير

ياارى و ،وحتااك اجلؿااؾ ادؽتقبااي )أى الؽااالم ادـطااقق( الااـػس( واخلااورجك

)أى  وأو التػؽر داخؾقًّا ،ث بصقت ظولٍ وط يامثؾ التحدُّ أن الؽتوبي كط "كوروثرز"

مجفاو إى بتؽقيـ إفؽور ثاؿ كس وكحـ ٓ كؼقم .التػؽر الصومً بدون كؾامت(

التاك  ادور رم  قَّايـطاؼ إفؽاور الػعؾكلــطؼ هبو أو كؽتٌفو، وإكام  طٌقعقَّيال الؾُّغي

مو كًتطقع بًافقلي أن  ر رم أمرٍ ظـدمو كػؽِّ و ،أذ وكـو دون احلوجي إى  ذه السمجي

ل  ضريؼي  ػؽركو مو بن اخلورجك )أى التػؽار بصاقت مر ػاع( والاداخذ ُكحقِّ

ٓ فرق بن التػؽار رم  يتضو مـ ذلؽ أكف .ً بدون كؾامت()أى التػؽر الصوم

ث دُ ماو ََيْا ٕن  ذا التػؽر دائااًم  ؛و اخلورجكشتخدام الؽالم الداخذ أأمر مو بو
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 "يـوتجـطتقف" وُيَعدُّ ، طٌقعقَّيال ولؾُّغيب
(9)

 .مـ أكصور  ذا الرأى 

ؾ ماـ مُجَارم ِاقرة شؾًاؾي متعوقٌاي  يتؿُّ  كجد أن التػؽر اإلكًوككَّ   ؽذا

التقاِاؾ بسمجاي  ظؿؾقَّاي ٓ  اتؿُّ و ،والتك ُ ـَطؼ داخؾقًّو أو خورجقًّا طٌقعقَّيال الؾُّغي

فؽاور ظـ إ ادٌورش بولتعٌر، وإكام طٌقعقَّيال الؾُّغيإى  ثؿ كؼؾفو قَّيخػ داخؾقَّيأفؽور 

ـ حقٌ ، actual thoughts قَّيالػعؾ ايأفراد اجلامظاي اليتؿؽَّ ـ دة ماالقاحا ؾغقيَّ

 اك   اذه احلولاي رمادـطققي  الؽؾامتٕن  ؛ تضؿـفو الؽؾامتك التففؿ إفؽور 

 .(10) بولػعؾ إفؽور ذامو

 :رباٖني امُلكدََّة يدعِ ٖرا ايسأىاألدية ٚاي
 :ىشتبطنكالدلقل آ .1

 الؾُّغايد الدور الذى  ؾعٌف التك  مكِّ  شوشقَّيشتٌطون مـ الزا ن إآ دُّ ُيعَ 

شـؽتطػ  و إى الٌوضـ )كحق العؼؾ والروح(التػؽر. إذا كظرك ظؿؾقَّيرم  طٌقعقَّيال

ن بجؿؾ   مـوجاوة) التك  ظفر رم ِقرة مقكقلاقج طٌقعقَّيال الؾُّغيأن أفؽوركو  تؽقَّ

 ذا الؽالم الٌوضـك  قد يؽقن .inner speech أو كالم بوضـك ِومتي(، داخؾقَّي

مع أصاخوص،  hypothetical conversations قَّيفساوظٌورة ظـ حمودثوت ا

قط شاتخدام الؽاالم الٌاوضـك رم التخطاُيؿؽاـ ا .ُحوَدثاوت شاوبؼيأو إظودات د

لــظر ا ظذ شٌقؾ ادثاول ا إى  .قَّيادطؽالت الققم أو رم َحؾِّ  قَّيلألحداث ادًتؼٌؾ

 ك  الدور الذى يؾعٌف الؽالم الٌوضـك رم ادققػ أ

 ،ت لادّى دتطػً أن الؼفقة قد كػكوا ،مـذ بضعي أيوم وِؾً إى ادؽتى
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مـفاو رم حؼقٌتاك الؾقؾاي ادوواقي،  أكـك قد ووعً بعًضو طر بٌوى فجلةً ولؽـ خ

لؼد َجَرى  ػؽرى رم  اذا ادققاػ  .احلؼقٌي معك إى ادؽتى وأكـك قد أحيُت 

 ظذ  رار  طٌقعقَّيال الؾُّغيؾ بُجؿَ 

ف ماـ أمار ؟ يوَلامـفاو وحيا بعًضامـ أياـ أُ  ؟موذا أفعؾ .ٓ يقجد قفقة"

مـفاو رم حؼقٌتاك  وولؽــاك وواعً بعًضا ،مـفاو جيى أن أحي بعًضو !مزظٍ

بصااقرة  زت إخاار مااـ  ااذه الػؽاارة مصااحقًبوكااون اجلاا ."..الؾقؾااي ادووااقي

َيصاُعى حتدياد ماو إذا  .ى وأكو أوع الؼفقة رم حؼقٌتاكvisual imageيَّيبرص

ً رة  اك التاك أحادثكوكً اجلؿؾي  اك التاك أحادثً الصاقرة، أم أن الصاق

ا احلقار الاداخذٕن اجلزت إول مـ  اجلؿؾي، ولؽــك أظتؼد أكف كظًرا  وكاون لغقيًّ

 اك التاك قاد لعٌاً الادور  الؾُّغيفساض بلن ِقر(، فؿـ احلصوفي آ )بدون

 .التػؽر ظؿؾقَّيادحقرى ادًُقطر رم 

(11)"كوروثرز"ُيطر  
 ،التػؽار قَّايظؿؾرم  أن ُ ًاتخدم الصاقر قَّيإى إمؽوك 

ٕن الصقر قاد ٓ حتؿاؾ  وذلؽ كظًرا ؛طٌقعقَّيال الؾُّغيباط  عزيز الصقر بجؿؾ 

أخرى معؾقموت أكثر  أحقونٍ  وقد حتؿؾ رم ،رم بعض إحقون ادعؾقموت الؽوفقي

رم فسواـو ا نذا اف .حتتوج إى فرز و بطريؼي مومـ الالزم، كام أن  ؾؽ ادعؾقموت 

تػؽار ا أن ِاقر ك وأكاو أواع الؼفاقة رم حؼقٌتاك مل َ ؽاـ ال ظؿؾقَّايأثـوت شر 

ؼاي معرفاي ماو إذا كوكاً  ؾاؽ الصاقرة متعؾِّ  حقبي بجؿؾي، فًقًتحقؾ ظذَّ مص

أى شَقْصاُعى حتدياد زماـ  ؛ادووقي، أم مـاذ بضاعي أشاوبقع الؾقؾيَ  َوَقعَ  َبحَدٍث 
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لػؽارة لؼد شوظدت اجلؿؾي ظاذ إكاامل ا .. عزِّ ظـف الصقرةى وققع احلدث الذ

 .وإظطوئفو معـك

 ر بصاقٍت و إى الٌقئي ظـدمو ُكػؽِّ مـَّ  الٌوضـك خورًجوكالمـو  مو يـًوب اوكثرً 

إى أكػًفؿ بصقت مًؿقع  ةً ظود يتحدثقنكرى ذلؽ لدى إضػول الذيـ  ،ظولٍ 

أو  ،الؽاالم إََكاقّى  (7825) "جاون بقوجقاف"ؼ ظؾقف طؾِ و ق مو يُ  ،أثـوت الؾعى

رَياً ُأْج ك ُ ثًٌِ ادالحظوت التو .Egocentric speech تادتؿركز حقل الذا

 .هبدف التقاِؾ ٓ يؽقن دائاًم  ظـد إضػول إضػول أن الؽالمظذ 

ماـ القطاوئػ التاك  Egocentric functions يُ عد القطوئػ إكقيَّاو

ؿ رم اإلكتاوج ، تًَّؿ بدرجي أكز مـ ظدم الـضٍ ى الؾغاق و ؽاقن  اك ادُاتحؽِّ

إضػاول ماو بان ظـاد  وبدرجي أقؾو بن الثولثي والًوبعي مـ العؿر، لألضػول م

ٓ هياتؿ  حقاٌ ،لؾؽؾامتشتخدام الطػؾ مـ العؿر ظـد ا ةبعي والثوكقي ظاالًو

ث أو إذا كون  ـاوك ماـ يًاؿعف الطػؾ ابؿعرفي إى َمـ يتحدَّ ث إمَّ و ، إكاف يتحادَّ

ؽون رم الـطوط الاذى يامرشاف ُيِاك َمـ يتصودف وجقده رم اد أنْ  لـػًف أو دتعيِ 

  .(12) حلظي الؽالم

ثقن بغضِّ  "بقوجقف"يرى و  إذا كاون  ـاوك َماـ الـظر ظاامَّ  أن إضػول يتحدَّ

الٌاولغن، حقاٌ الـطاؼ ادتقاِاؾ لادى و ََيُْدث  ذا أيًضو  ،يًتؿع إلقفؿ أم ٓ

 ورم ؿ؛الداخذ أو اخلورجك( رم  قاوب َماـ يًاتؿع إلاقف) طٌقعقَّيال الؾُّغيبجؿؾ 

يؽاقن  باؾ قاد ،الؽؾاامت  ـاوالتقاِؾ لقس  ق اهلادف ماـ  أنَّ   ذا دلقؾ ظذ
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وٓ  كوقصاي و ار مر ٌاي، وقاد  ؽاقن  اذه الؽؾاامت ،كطؼفؿ لؾؽؾامت هيًعو

اجلؿؾ هبادف  شتخدام  ذهلذا إذا مل يؽـ ا ؛فويًتطقع َمـ يتصودف وجقده ففؿَ 

فؿاـ ادًاتحقؾ أن  ،التػؽر أنو ُ ًتخَدم هلدف آخر، أٓ و قالتقاِؾ، فال ُبدَّ 

 .ؾغقى دون  دفيؽقن  ذا اإلكتوج ال

الاداخذ )أى ك ظتؼود بالن إكتوجـاو الؾػظاشتٌطون إى آو ؽذا يؼقدكو آ

 الؾُّغايشاتخدام مجاؾ بو و ذا التػؽر يتؿُّ  ،دف التػؽركالمـو الداخذ ( يؽقن هب

ى مـ مجؾ  طٌقعقَّيال (، كعؿؾقوت التػؽر  ذه عقَّيطٌقال الؾُّغي)أى أن أفؽوركو  سكَّ

  مثاًل 

رم حااقاى الثولثااي  "فريااد"إذا  ااودرت ادـاازل أن، فًلِااؾ إى مـاازل "

 ،الققم،  و شاقمخركك قؾاقاًل  ذا الققً مـ  رم يؽـ ادرور ُمزدمًحو مو مل ...ظرًصا

لذا، فؿـ إفضؾ أن أ و ػف وأخزه  ؛رم  ذا الققً مو يؽقن ادرور ُمزدمًحو ظودةً 

ربلك  ."ـك قد أ لخَّ

 الؾُّغاي  ػؽركاو مجاُؾ  ظؿؾقَّايف مو  قجِّ  ودائاًم  ،كـو ُكػؽر ؽذا ضقال الققًإ

 .طٌقعقَّيال

 :الؾُّغةغقنب  ىفى الـؿو السقؽولوج .2

ُيطار  ،ُحِرمقا الؼدرة ظذ الؽاالم ٕضػولٍ  ؼيقثَّ  ـوك ظديد مـ احلوٓت اد

 ٕوٓدأو ا ”Wolf children" شاؿإى  مٓت إضػول بو Malson "مولًقن"

ؾي وثالثً  رذك، ويبوالذئ وةًن حولي ُمًجَّ
رم معظؿ  ذه احلوٓت كجاد أن  .(13)
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شؾقك  و رم احلوٓت احلَِرَجي فُقطرلؾطػؾ وعقػ لؾغويي، أمَّ الًقؽقلقجك الـؿق 

 ٓ أكثر وٓ أقؾَّ  غيِ  ؼقم هبو احلققاكوت ادػتؼرة لؾُّ  يَّيالطػؾ إى ققومف بعؿؾقوت فؽر

 .(Malson 1964  كظرالالضالع ظذ ظديد مـ إمثؾي، ذلؽ )مـ 

ًٌو ولؽـ بطاؽؾ ضٌقعاك  ون رم الـؿاقتمو يٌاد ادُثر أن  مٓت إضػول  ول

 "جقـاك" اؿ العثاقر ظاذ ضػؾاي ُ ادَظك  ظذ شٌقؾ ادثاول لغي، يَّيقٌؾ شامظفؿ ٕ

Genie ماـ  ةرم الًٌعقـقوت مـ الؼرن العايـ ظـادمو كوكاً رم الثولثاي ظاا

ومل  ،رم ذلاؽ الققاً بحاقاى ظاومنMental age العؼذ َر ظؿر ودِّ قُ  ،العؿر

حمٌقشاي رم  رفاي ِاغرة دون  فولؼد أمضً حقومو كؾَّ  ، ؽـ قودرة ظذ الؽالم

َّٓ مـ الٌا  نو مل  ؽـ  رى أحًداإؼقؼي رم احل .هبو كًوكك  أدكك احتؽوك إ أبو او أو إ

ثو إلقفو أخو و ظـدمو كوكو َُيِيان هلو ظذ الار ؿ ماـ  .الطعوم دون حتك أن يَتحدَّ

ـً  َّٓ إ ادمشػيالتعقًي  Genie "جقـك"كطلة  كتًاوب ماـ ا بعد إكؼوذ اوأنو مؽَّ

ر مًتقى ذكوئفو حتك أٌِو أقرب إى الطٌقعك ،الؾُّغي  ؾ يطر ذلاؽ إى  .و طقَّ

د َوَشط الؾُّغيأن  قعوب مػاو قؿ شاتيًتطقع إضػول مـ خاللاف ا Medium جُمرَّ

يترصافقن بطريؼاي  ؽطاػ ماـ ثاؿ التك يـتؿقن إلقفو، و ؾغقيَّيوثؼوفي اجلامظي ال

 آخر؟ احؼقؼي أنؿ يػؽرون؟ أم أن  ـوك  ػًرً 

كجد أن الـتقجي التاك جياى أن كًتخؾصافو ماـ الادلقؾ  "جقـك"حولي  رم

 أىِّ َماً كاذلؽ ماـ وإكاام ُحرِ  فؼط، الؾُّغيمـ مل حُتَرم ففك  ،بعقدة ظـ القوقح

 ومل يؽاـ ُيًاَؿو هلا .(14)ضٌقعك بولٌا Emotional contact ظوضػكاحتؽوك 
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 ،كام كوكً مه معظؿ الققً ُمؼقَّدة رم شسة مـعفو مـ احلركي ،بؿغودرة  رفتفو

ض ٕحداث جديدة  بقئاي ُمثارة لادهيو كام أكاف مل يؽاـ ، و يعـك أنو مل  ؽـ  تعرَّ

Stimulating environment.  قن  ااذه العقامااؾ )بوإلوااوفي إى  ؽااربااام

ض لؾغي( قد لعًٌ دورً ا  Mental كؿق او العؼاذ ا رم إظوقايفتؼور و إى أى  عرُّ

growth.  ؼ ر بولػعاؾ  "جقـك" و إذا كون مًتقى ذكوت ويصعى التحؼُّ قاد  طاقَّ

لؼاد كاون أداؤ او جقِّاًدا إى حاد بعقاد رم  ،وذ و أم ٓو بعد إكؼحتك أٌِو ضٌقعقًّ 

َّٓ  ،Intelligence tests لذكوتختٌورات اا طؾَّ كاام  اق  ار  غيشتعامهلو لؾُّ أن اإ

 .يَّير ظؿؾقومو الػؽرالػعذ لتطقُّ  ؛  و شَقصُعى معف حتديد اددى(15)ضٌقعك

 :Helen Keller"هقؾني كقؾر"حنلة 

ًٓ  " قؾن كقؾر"حولي ُ َعدُّ   ورم ...ضٌقعقَّاي ر  لطػؾي كطلت كطلةً  اصفرً  مثو

مل  .طٌقعقَّايال الؾُّغي الؼوئؾي أن التػؽر يتؿ بُجؿؾ دلقؾ يدظؿ وجفي الـظرو صفودم

ؼاد باؾ ل ، عوكك مـ خؾؾ شقؽقلقجك كغر و مـ احلوٓت إخرى "كقؾر"  ؽـ

 و أفؼد و الؼدرة  ؛ـ العؿرفؼدت شؿعفو وبرص و مو بن ظومفو إول والثوكك م

 ظاوجزة ظاـ الؽاالم "كقؾر"طؾًَّ  .عتودةادُ  طٌقعقَّيبولطريؼي ال الؾُّغيكتًوب ظذ ا

 شاتخدام لغاي الؾؿاسوبعي ماـ العؿار، وحقـفاو  اؿ  عؾقؿفاو حتك بؾغً الًوب

Language of touch ؿفو أشامت إصاقوت حقٌ كوكً ُ عؾِّ  ،بؿًوظدة ُمعّؾؿتفو

(، ثاؿ  ؽتاى احلاروف التاك وت ماثاًل اداادُراد  عؾُّؿاف ) طكتس الدمعؾفو  ؾؿ بلنْ 

ن مـ ـً  .ظذ يد و فتطعر هبوكت فو اشؿ  ذا الطيتؽقَّ ماـ  "كقؾار"ورم الـفويي مؽَّ
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ت هباو  ،الؾُّغيإ ؼون  ذه  وأخذت رم كتوبي الؽتى التك  تـوول التجورب التك مارَّ

 .قٌؾ وبعد  عؾَّؿفو لؾغي

الادور الاذى  يَّايظتؼود او بجق را "كقؾر"مـ الـؼوط القاوحي رم كتوبوت 

، شتخدامفو لؾغيًرا قٌؾ اُمػؽِّ  ففك  عتؼد أنو مل  ؽـ كوئـًو و،رم  ػؽر  الؾُّغيلعٌتف 

   صفودمو و ذه 

ظومَل لقس رم ِظطً  ...مل أكـ أظرف أكـك مقجقدة ؿتك إىَّ قٌؾ قدوم ُمعؾِّ  "

ر ٌاً  ، أو أكـك ِظطً أو فعؾاً أوصكتمل أكـ أظرف أكـك ظرفً أى  ...بعومل

  .intellect " (16) أو ظؼؾ  will إرادة مل يؽـ لدىَّ  ...صكتالؼقوم بلى  رم

 "كقؾار"شتخدام  ذه الطفودة التك أدلً هباو اجلدير بولذكر  ـو أكف ُيؿؽِـ ا

اشاتطوظً ا  "كقؾر"وذلؽ ٕن  شتٌطوكك؛ت ادزيد مـ الؼقة ظذ الدلقؾ آإلوػو

كاون لادى  .وفؼادانو الؾُّغايمتالك مـ خالل آشتٌطون ا أن  صػ الػرق بن ا

ادؼوركاي التاك و ،أ ؾٌـو ا ذكريوت ظـ وجقد و مو قٌاؾ الؾغاقى ا بعؽس "كقؾر"

شاتخدام )أى حوهلو بعاد  عؾُّاؿ ا يَّيؾغقو الظؼدمو بن  ؾؽ الذكريوت وبن حولتف

 ؾعٌاف  ي الادور الاذىيَّ حمقرفؿي أبرزت م(  ك التك قودمو إى اإلدٓت بآرات الؾُّغي

(17) "كقؾر" زظؿ و رم الػؽر، طٌقعقَّيال الؾُّغي
قٌاؾ  داخؾقَّايف مل يؽاـ لادهيو حقاوة أك 

 Instinctualيَّايوت الغريزٌف بولًاؾقكقَّ كام أن شؾقكفو كاون َأصا ،كتًوهبو لؾغيا

behavioursؽاـ مل قدرة ظذ التػؽار، وى أ " مل يؽـ لدهيو أيًضو .لؾحققاكوت 

 .وأخرى Mental state ظؼؾقَّيبن حولي  ُ ؼورن
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َّٓ  ،تفووس بذامو وهبقيَّ أنو فؼدت اإلحً "كقؾر"َ ذُكر  أن ذلاؽ قاد  غارَّ إ

ظاـ  "كقؾار" تامم  ـو  ق ماو  اذكره ُيثر آ وو  .(18)الؾُّغيشتخدام بعد  عؾُّؿفو ا

كتًوهبو لؾغي، والتك كوكاً حتادث ث طو رة الؽالم الداخذ هلو بعد ابدايي حدو

 .حروففو ُ ؽَتى ظذ يد و هلو رم ِقرة صعقر و بولؽؾامت وكلنَّ 

شتخدام لغي الؾؿاس التاك لـو أن  ػؽر و اخلوص كون يتؿ بو  ؽذا، يٌدوو

 . عؾَّؿتفو

 رم فاامًّ م ؾعاى دوًرا  الؾُّغايأن  "كقؾار"يؿؽــو أن كتٌنَّ مـ خالل كتوباوت 

كوكاً  "كقؾار"رأيـو كاذلؽ أن وقد  .العؼؾ اإلكًوكّك التػؽر ورم  طؽقؾ  ظؿؾقَّي

ٌي مـ كؾام  ،و ظاذ ياد ورشاؿ حروففاو إمالئقًّا ياتؿُّ ت  طعر وكلن أفؽور و ُمركَّ

ظاذ الادور الاذى  كام يمكاد أيًضاو ،غيلؾُّ  قَّيقػي ادعرفظذ القط يً وذلؽ يمكد ثوكق

 .Inter speech الداخذ يؾعٌف الؽالم

ؿـو ي ا الؾُّغيرم مخ يػتؼر إى ا  الؾُّغي إجيودبدلقؾ ُيثًٌِ أن  "كقؾر"كو حولي دُّ مُ 

 "كقؾار"ُيظِفار وِاػ و ،دةشتقعوب إفؽور ادُعؼَّ توج واادخ الؼدرة ظذ إك ذلؽ

ي لاقس )أى آلقَّا Reflexive قَّيؽوشكعأن أفؽور و كوكً ا الؾُّغي عؾُّؿ  ؾحلولتفو قٌ

 ؛Intelligent will( قَّايذك)إرادة ظوقؾاي  يَّاي ؽاـ خوواعي ٕ ومل ،ختقور(افقفو 

مل يؽاـ  ؛ إذ ػؽار أىِّ ي دون أنو كوكً  ًتجقى لؾُؿثارات بطريؼاي آلقَّا كبؿعـ

دةإبداع أو صعقر  لدهيو أىُّ  غاي  اق لؾُّ  "كقؾار"كتًوب إن ا .بولذات أو خزة ُمقحَّ

ـ ظؼؾفو مـ الـؿق وجعؾف يعؿؾ ظذ كحق إكًوكك    الؾُّغايٓ واوو، فؾاق الذى مؽَّ
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   .لَظؾَّ ظؼؾفو وأفؽور و كعؼقل احلققاكوت

ا نَّ نف ،" قؾن كقؾر"ـ رم حولي التك َ ْؽؿُ  قَّيشظذ الر ؿ مـ الؼقة احلَدْ و  يثؿَّ

دم إحًوشافو بطالن ظا "كقؾار"ؾـو مو ذكر اف نذا  لمَّ ف ،مـ معوجلتف بدَّ  ٓ وظساًو ا

   ؾ يرجع الًٌى رم ذلؽ فنن  ذا يدفعـو إى التًوؤل ،كتًوهبو لؾغيبذامو قٌؾ ا

ر ذلؽ؟  أن  ٌاورماع إخاذ رم آظتإى فؼدانو لؾغي؟ أم إى ظدم قدرمو ظذ  ذكُّ

 ،كتًٌ ظـ دمورهبو رم بدايي حقومو بعد مرور أظاقام كثارة ظاذ حادوثفو "كقؾر"

ر كقػ كوكً  ٌدو احلقوة قٌؾ الًوبعي ماـ العؿارو وإذا  .مـ ادُحتؿؾ أنو مل  تذكَّ

ر كوكً ادًئقلي ظـ  طاقُّ  الؾُّغي أن فؾـ كًتطقع أن َكْخُؾَص إى ،كون إمر كذلؽ

ر إحاداث  ،وظؼؾف إحًوشفو بذامو أو فنكـك ظذ شٌقؾ ادثول ٓ أشتطقع أن أ ذكَّ

فؼاداكك التك وقعً حقـام كـً رم الًوبعي مـ العؿر، وذلؽ قد جيعؾـك أِاػ 

 ى بك  اذا إى الطاؽِّ وقد يمدِّ  ،موًمو "كقؾر"حقو ك كام وِػتف  رم ُمًتفؾِّ لؾخزة 

َّٓ  ،رم حؼقؼي متُّعك بولؼدرة ظذ التػؽر رم ذلؽ الققً  ،أن إمر لاقس كاذلؽ إ

ر  اذكَّ أقد ٓ أشاتطقع أن ، والػسةظذ التػؽر رم  ؾؽ  ـً قودًرافال صؽ أكـك ك

َّٓ  ،ظاات الًـنأحداث وقعً مـذ  أخرى قد وقعً حقاـام  وأن  ـوك أحداثً إ

ولػؽرة  ـو أكف ٓ دخؾ لػؼدان ف ،وأشتطقع أن أ ذكر و ،كـً رم الثولثي مـ العؿر

ٕن ذلؽ قد يؽقن  ؛و الًوبعيحقومو قٌؾ بؾق ف  ذكر ف ظـ مًتفؾِّ غي باملؾُّ  "كقؾر"

 .الػسةذكريوت  تعؾَّؼ بتؾؽ  يَّيإى فؼدانو ٕ راجًعو

)ماـ وجفاف كظر او ووجفاف  "كقؾر"رم الـفويي، جيى ظؾقـو السكقز ظذ أن 
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 ،يطٌقعقَّاال الؾُّغيكتًًٌ دأت  ػؽر كغر و مـ الٌا حقـام اكظر ادالحظن هلو( ب

 .يي والـظومقَّ ًؿ بوإلكتوجقَّ  ك التك جعؾً أفؽور و  تَّ  الؾُّغي ؾؽ ويٌدو أن 

ؼـًِعاو وداظااًم مُ  " قؾن كقؾر"بطفودة  و ؽذا جوت الدلقؾ آشتٌطوكك ُمؼسًكو

وشلواػك أن ادزياد  .التػؽر ظؿؾقَّيرم  طٌقعقَّيال الؾُّغيشتخدام لؾرأى الؼوئؾ بو

 .إفؽور اإلكًوكقي مـ الدظؿ بولـظر رم ضٌقعي

 :الؾُّغةوجود  تؼتىضى ضبقعة الػؽر اإلكسنك .3

اااؿ إفؽاااور اإلكًاااوكقي بوإلكتوجقَّااا ًَّ  يوالـظومقَّااا، Productivity ي ت

Systematicity. 

اَؿتَ أك "فقدور"يعتؼد  ًِّ ايلغاي شاتخدام ن بوف جياى  ػًار  او ن ال  فطريَّ

ظتؼوده وذلؽ كظًرا ٓ ؛Mentalese عؼؾقَّيال الؾُّغيلؾػؽر، و ك التك أضؾؼ ظؾقفو 

 .تفي الػؽر وكظومقَّ وحد و  ك التك يؿؽـفو  ػًر إكتوجقَّ  الؾُّغيأن 

ضٌقعااي   ااك الًااٌقؾ القحقااد إى  ػًاار الؾُّغاايرم أن ُماااِحؼى  "فااقدور"إن 

َّٓ إفؽور اإلكًوكقي،   الؾُّغاي اك  الؾُّغي ذه  قد جوكٌف الصقاب حن اظتز أن أكفإ

َّٓ ي ي وكظومقَّاجقَّإن أفؽوركو ٓ يؿؽـ أن ُ صاٌو إكتوذلؽ  ؛عؼؾقَّيال كتًاٌـو إذا اإ

 .طٌقعقَّيال الؾُّغي

ًاؿ بؿقجٌفاو ِحقحي فًتتَّ  عؼؾقَّيال الؾُّغيظـ  "فقدور" فروقَّيإذا كوكً و

ي مثؾفو مثؾ إفؽور اإلكًوكقي ي والـظومقَّ بوإلكتوجقَّ  الؾُّغيأفؽور أضػول مو قٌؾ  عؾُّؿ 

رة  ك أحاد  ضٌقعي أفؽور إضػول واحلققاكوت ػًر لؼد كوكً الر ٌي رم  .ادتطقِّ
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 الؾُّغااي ااك لغااي الػؽاار ولقًااً  عؼؾقَّاايال الؾُّغاايفااساض الؼوئااؾ أن أشااٌوب آ

طٌقعقَّيال
(19). 

)أى جياى  وكظاومك   أن إضػول َيتوجقن إى فؽر إكتاوجك   "فقدور"يعتؼد 

ماـ خاالل  ،طٌقعقَّايال الؾُّغايؿ عؾُّاأن يتًؿ فؽر ؿ هبو ن اخلوِقتن( مـ أجؾ  

 .فساووت(ختٌور و )آـوت حقل معوكك الؽؾامت ثؿ افساووت وختؿق ؽقيـ ا

 َّٓ و ق أن أفؽور إضػول واحلققاكاوت لقًاً  ،أن التجورب ُ ثًٌِ ظؽس ذلؽإ

وإكاام  ،ٓ يعـك  ذا أن إضػاول واحلققاكاوت ٓ يػؽارون .(20)يي أو كظومقَّ إكتوجقَّ 

ن ليؿؽـ  ػًر إمر ب ، حقٌمـ ذلؽ أكثر وٓ أقؾَّ  ٓن أفؽور ؿ خمتؾػي يعـك أ

 معقَّـايرم التػؽر ظـاد بؾاق فؿ مرحؾاي  اجديدً  مـو الٌا أشؾقًبو طٌقعقَّيال الؾُّغي

ظاذ  Jean Piaget "جون بقوجقف"التجورب التك أجرا و  ًثٌتقد أو .الـؿق مـ

 ماـ الرماقز و مثقؾقًّويؽتًٌقن فقفو كظومً  مـ الـؿق معقَّـيإضػول أن  ـوك مرحؾي 

 كظاًرا ؛وُيؿثؾ  ذا أ قي كٌارة .(شتخدام الرمقزون رم مثقؾ إصقوت بوت)أى يٌد

مقَّاز ولؼاد  .كتوج أفؽور  تًؿ بوإلكتوجقي والـظومقيإل مـ وجقد الرمقز دَّ بُ  ٕكف ٓ

إوى  اك  ادرحؾاي  بن مراحؾ أربعاي لؾـؿاق ادعاررم ظـاد إضػاول "بقوجقف"

اقَّ  ًِّ والتاك شاتؽقن مقواقع  Sensory-motor stage يي احلركقَّاادرحؾاي احِل

 .احلديٌ  ـو

قي احلركقَّ خالل ادرحؾي رم  ًِّ شاـتن شاـ القٓدة حتك  مـا التك  ٌدأ ي احِل

اا ظاذ Cognitive system الـظوم ادعررم يٌدأ ا مـ العؿر  ظـد الطػاؾ ُمؼَترِصً
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 ؽاقن أفؽاور ، وفقفاو Motor reflexes احلركقيوت( آر ؽوشوت )آشتجوب

 Simple coordination الطػااؾ بدائقااي بًااقطي رم ِااقرة  ـًااقؼ بًااقط

قي مع احلركوت اجلًديَّ  ًِّ  ظؿؾقَّايشتؿرار أكف مع ا "بقوجقف"يرى  .يلؾؿعؾقموت احِل

ااُدث ضػارة كٌاارة رم  ،لؾطػااؾ Cognitive ability الؼاادرة ادعرفقاي الـؿاق حَتْ

و ااق إدراك ، Object permanence إصااقوت ديؿقماايمػفااقم  ويؽتًااى

 "بقوجقاف"ٓحظ  ، ولؼدحتك وإن كوكً بعقدة ظـ الـظر ،شتؿرار وجقد إصقوتا

فقن وكلنَّ  أنَّ  إصاقوت التاك ٓ  إضػول قٌؾ بؾق فؿ  ذه ادرحؾي مـ الـؿق يترصَّ

  ر مقجقدة يدركقنو بوحلقاسِّ 
(21). 

ـْ إى ُدْمَقي ماثاًل ؿ الطػؾ بولـظر قد هيت رت  اذه الدمقاي إذا ماو  اقا ، ولؽا

ك القرقي كك جيد وخؾػ قطعي مـ القرق  يٌؾاغ كؿاق اَم اولؽاـ حوَلا ،، فؾـ َُيرِّ

 ثالثي أصفر وظوم مـ العؿار مو بن ،إصقوت ديؿقميالطػؾ مرحؾي إدراكف دػفقم 

مػفقم  يؿؽـف أن يدرك ،Baillargeon, 1991)  كظر)ا لألبحوث احلديثي ضًٌؼو

ٌَّالة ،إصقوتديؿقمي  أن  اذه  "بقوجقاف"يارى  .وشقٌحٌ بولتوى ظـ إصقوت ادُخ

ٕنو ادامرشِّ الاذى ُيْعؾاـ بداياي الػؽار  ؛مـ مراحؾ الـؿق احلوشؿي ادرحؾي ُ َعدُّ 

شاتخدامف لؾرماقز رم اأى بداياي  ؛ظـاد الطػاؾ Symbolic thought الرمزى

 .الؾُّغيو ذه الرمقز  ك  ،التػؽر

كاام يٌادأون رم  ،ػو قؿ رم أذ ونؿيًتطقع إضػول رم  ذه ادرحؾي إبؼوت اد

دى  اذا إى الزياودة يام ، وشاقفمعقَّـايلتؿثقاؾ أصاقوت  معقَّـايشتخدام كؾامت ا
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إى إظودة وإلووفي ب، Symbolic language الرمزيي الؾُّغيشتعامهلؿ ادػوجئي رم ا

وذلاؽ ٕن  ؛ ػؽار إكتاوجكى وكظاومكى و يـطال ظـاف ،  َّاؿ الػؽريايظؿؾقوم  ـظقؿ

 .لؾغي  ك التك  عقد  ـظقؿ العؼقل سكقٌقَّيالؼقاظد ال

 رم مًاتفؾِّ  فتؼود العؿؾقوت الػؽريي ظـد إضػولإن مو يدظق إى افساض ا

 كاا إى ِشاَؿتَ  الـوواٍ ا بعؽاس الػؽار الؾغاقى اإلكًاوكك Infancy الطػقلي

ولؽـ  ؾ ُيطِر  اذا  .مؿ ظذ التؿثقؾ الرمزى ق ظدم قدر ،يي والـظومقَّ اإلكتوجقَّ 

 ااق الااذى جيعااؾ إفؽااور  ا طٌقعقَّاايال الؾُّغااي Assimilation شااتقعوبإى أن ا

 أنَّ  عؼؾقَّايغاي الزظؿ ادميِّادون لؾُّ قاد يا .ؿ هباذه الطريؼاي؟ رباام ٓـظَّ اإلكًوكقي ُ ا

قه ماـ مراحاؾ كؿا معقَّـايكتًوب الطػؾ لؾتؿثقاؾ الرمازى َيادث رم مرحؾاي ا

 لدياف رم العؿاؾ بطاؽؾ فاقرى   ػطريَّايوت لغاي الػؽار الوفقفو  ٌدأ آلقَّا، ادعررمِّ 

 إصقوت ويؽتًى ديؿقميأن الطػؾ يصؾ إى مرحؾي إدراكف دػفقم  ىأ ؛ومٌورش

د أن آلقَّ بالتؿثقؾ الرمزى   .ًَح دِ قد قُ  ػطريَّيلغي الػؽر ال يُؿجرَّ

ناو دمعاؾ ِاقرة العؼاؾ أكثار ٕ ؛فساووت  ر جُمِْدَييأن  ذه آ واحلؼُّ 

 الؾُّغاي   طقرياين كتقجاي لعقاماؾ آـطا  َ ، ففك دمعؾـو بنزات لغتن و يـٌغك  عؼقًدا

َّٓ ي الػؽر، ي وكظومقَّ  و  ػًر إكتوجقَّ ،  ًتطقع كؾتوطٌقعقَّيال الؾُّغيو عؼؾقَّيال أكف ٓ إ

ماـ احلؼاوئؼ ادقواقظقي أى أنو لقًً  ؛دمريٌقًّو عؼؾقَّيال الؾُّغيصورة إى يؿؽـ اإل

ومـ  ـو َوَجى الؾجاقت إى مٌادأى  دالحظي والتجريى؛كتطوففو بوالتك يؿؽـ ا

قاودرة  طٌقعقَّيال الؾُّغيفنذا كوكً  .Economy قتصودوآ Simplicity الًٌوضي
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فاساض وجاقد ٓ ك، فال داظاوالـظومكِّ  ؽر اإلكتوجكِّ الػظذ  ػًر مراحؾ كؿق 

 .أِاًل  عؼؾقَّيال الؾُّغي

 الؾُّغايالاـامذج السابطقاي لؾغاي التاك  ادظؿ الارأى الؼوئاؾ أن  لديـو أيًضو

 يالعصااٌقَّ ولطااٌؽوت ف ،و ـظقؿفااوقلي ظااـ إكتااوج إفؽااور ئ ااك ادًاا طٌقعقَّاايال

قًصاو Artificial neural networksٓي ِاطـوظقَّ آ ؿي ِخصِّ كتًاوب ادُصاؿَّ

الؼدرة اإلكتوجقاي أو  لقًً لدهيوا  وظؿقمً  لغقيَّيـفو ٓ  تؿتع بؼدرات ا ولؽ الؾُّغي

 كتًاوب مثاؾ  اذه الطاٌؽوت لؾؿػاو قؿولؽـ لقِحظ أكف ظـاد ا ،ومقي لؾغيالـظ

Concepts ز ا مـ خالل التدريىا  .(22)نون الًؿتولدهيو  و  َ ْزُ

 تًااؿ External technology خورجقااي  ؼـقاايً  طٌقعقَّاايال الؾُّغااي دُّ ُ َعاا

صاقوت يؽاقن إ ديؿقمايكتًاوب العؼاؾ دػفاقم بعاد او .يي والـظومقَّابوإلكتوجقَّ 

ًاؿ يٌادأ اداخ رم إكتاوج أفؽاور  تَّ ماـ ثاؿ و؛ طٌقعقَّايال الؾُّغيشتقعوب ا ُٓمًتعدًّ 

تؾػ ظـ بـقاي الطاٌؽوت العصاٌقي صؽ أن بِـْقَي ادخ ختوٓ  .يي والـظومقَّ بوإلكتوجقَّ 

د أنو أكثر  عؼقًدا قي،ِطـوظآ التاك بان أياديـو ظاـ  اذه لذا فوحلؼوئؼ  ؛وادمكَّ

ختالفاوت قاد  ؽاقن  ـاوك ا .ذ اداخ اإلكًاوككالطٌؽوت ٓ يؿؽـ أن  ـطٌؼ ظ

ي كتًوب إفؽاور اإلكتوجقَّاؼ  ذه آختالفوت بووقد  تعؾَّ  ،ي بن الـظومنجذري

 ؼدير ا اشتخدام حؼقؼي  ذلؽ ُيؿؽــو ا ظذ أقؾِّ  ولؽـ ظذ الر ؿ مـ، يوالـظومقَّ 

ظاـ  ،يي والـظومقَّاي لؾؼادرات اإلكتوجقَّاِاطـوظقَّ ي آالعصٌقَّ اكتًوب الطٌؽوت 

ؿ يعؿؾ بولطريؼي َكػًفو،  و يدظ ي أن يؽقن ادخُّ رم إطفور إمؽوكقَّ  ،ضريؼ التدريى
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 الؾُّغايشتقعوب ي بػعؾ اي وكظومقَّ ي  صٌو إكتوجقَّ وكقَّ الرأى الؼوئؾ بلن إفؽور اإلكً

 . ك لغي الػؽر طٌقعقَّيال الؾُّغي ؽقن حتامل أن  ؼقيي امـ ثؿ ؛ وطٌقعقَّيال

َُكرتْة ب َّةاي ايًُّػةإغهايٝات   :عكً
وت  قاجف إصاؽولقَّ  ػطريَّيلغي الػؽر ال فروقَّيأن  طٌقعقَّيال الؾُّغييرى أكصور 

ادؼوم إول  ق فؽارة  وت رممو ُيثر  ذه اإلصؽولقَّ  ، ولعؾفو بًفقليٓ يؿؽـ حؾُّ 

ي الؾُّغي ذه  أنَّ   .العومل التجريٌك وَيْصُعى إجيود و رم ،يػقَّ خ فطريَّ
  ؟عؼؾقَّةال الؾُّغةأيي توجد كؾ ت 

وأن كػفؿ  ، الؽؾامتكًتطقع أن كطر إى طٌقعقَّيال الؾُّغير بجؿؾ ظـدمو كػؽِّ 

 .خرى إلكتوج مجؾ ِحقحي ادعـك صول  ذه الؽؾامت بؽؾامت أي اكقػقَّ  بقوقٍح 

 إذ ،و هباذه الًٌاوضيقتػوت أثر ى العثقر ظؾقفو أو افقصع عؼؾقَّيلا الؾُّغيو كؾامت أمَّ 

 كظاًرا؛ Introspection شاتٌطونامت ظـ ضريؼ آ ذه الؽؾكتطوف ا ٓ يؿؽـ

 شاتٌطونآ عؿؾقَّايظـادمو كؼاقم بو ، ر طاو رةي خػقَّ  لغيً  ُ َعدُّ  عؼؾقَّيال الؾُّغيٕن 

والتاك  ظفار رم ِاقرة  ثفو،التك كتحادَّ  طٌقعقَّيال الؾُّغيؿؾ ر بجُ كؽتطػ أكـو كػؽِّ 

ٌحاٌ ظاـ لذا ٓ يؿؽــاو ال مقكقلقج داخذ أو كالم بوضـك داخذ  ر مًؿقع؛

 .شتٌطونمـ خالل آ عؼؾقَّيال الؾُّغي

اا  إذ إناو؛ عؼؾقَّايال الؾُّغيديـ لقجقد  زظٍ ادميِّ  ٓجيى أمثؾ  ذه احلؼقؼي 

ماـ ثاؿ و ؛عقرىظـ القظك الط يً  ؽقن خػقَّ  ا مثؾفو مثؾ ظديد مـ وطوئػ ادخ

َّٓ ك وحؼقؼي أكـو ٓ َكعِ  .ٓ كطعر بقجقد و  ؾًؼاوطْ ر مُ ٓ يامثِّ  طٌقعقَّيال الؾُّغيبقجقد إ
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 .عؼؾقَّيال الؾُّغيظذ وجقد )أو ظدم وجقد( 

 داخؾقَّاايكتطاوف لغااي الػؽار القب واداخ كجااد أن ابودؼوركاي بان احلوشاا

Internal language of thought د بؿجارَّ   اتؿَّ ٓ يؿؽاـ أن  ا بقلؾحوشا

كاوت يؿؽــو الـظر إى داخؾ ادُؽقِّ  ولؽـ ،ٍ الؽؾامتالـظر إى صوصي ظرض ُمعولِ 

وٓ كًاتطقع  ـػقاذ  .الثـوئقي هكتطوف لغي فؽرٓ؛ Hardware ي لؾحوشىادوديَّ 

َّٓ ذلؽ  اإ ي الؽثارة ادقجاقدة ظـ ضريؼ فحص مػو قو التطغقؾ واإل الق ادوديَّ

اخلوِاي  اإللؽسوكقاير ئاوُ َعد الدحقٌ  ،Circuitry قيوكسؽلره اإلوائداخؾ د

 ؛ؿ وققاظادلاف ُكُظا Structured system بؿثوبي كظوم َمٌـك   ب الرقؿكِّ قبوحلوش

التعارف و ،Internal states داخؾقَّايأى أكف مـ ادؿؽـ اإلصورة إى حوٓ اف ال

ايالؼقاظاد المعوجلاي الطريؼي التك ياتؿ ماـ خالهلاو  ظذ رم  ؾاؽ  Syntax ؾغقيَّ

 .احلوٓت

ظٌورة ظـ جمؿقظي  ر ُمر ٌَّاي إذ إكف ؛ لذلؽ و مع ادخ فقؽقن إمر خالًفوأمَّ 

، Interconnected neurons ٌعضبابعضافو مـ اخلالياو العصاٌقي ادر ٌطاي 

ماو  .ظذ اإلضاالق Syntactic structure  ركقٌقَّيبـقي ى أ التك ٓ يٌدو أن هلوو

ـ حتك أن أحوول إثٌو ف  ـو أكـو مل ك  Mechanism آلقاي التعارف ظاذمـ تؿؽَّ

ي ي العصٌقَّ رم الٌـقي الدمو قَّ  عؼؾقَّيلؾغي ال ؾغقيَّيمـ خالهلو الؼقاظد ال ُ عوَلٍواحدة 

 .ادـخػضي ادًتقى

احُمِ  فاؿؾَّ علواا  ظذ ذلؽ عؼؾقَّيلؾغي ال دونادميِّ  قد َيُردُّ  بوإلصاورة إى  ا نقؼُّ
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ظذ  ،يي العصٌقَّ كذلؽ رم الٌـقي الدمو قَّ  طٌقعقَّيال الؾُّغي مقوعي حتديد ظدم إمؽوكقَّ 

شاتٌعود يؼصدوكف  اق أكاف ٓ يـٌغاك ظؾقـاو ا إن مو .الر ؿ مـ وجقد و القاوو

اـ ظؾاؿ إظصاوب عؼؾقَّيال الؾُّغيفؽرة وجقد  Neuroscience دجرد ظدم مؽُّ

 .مـ  ؼديؿ القِػ الؽومؾ والقارم لطريؼي معوجلتفو رم ادخ

إى أن  مطروًحاو عؼؾقَّيال الؾُّغي ي دعوجليا شقظؾ التًوؤل بطلن وجقد آلقَّ لذ

 .ونوئقًّو وضعً وم لـو جقاًبو ققي التك يؿؽـ أن  ؼدِّ يتؿ إجيود إدلي الؽوف

 ادعـى؟ى مي أيي يلت 

 Mentalese عؼؾقَّايال الؾُّغييتعؾَّؼ  ذا التًوؤل الذى كطرحف بؿعـك مجؾ 

Sentences ،الؾُّغاي او جيعاؾ  ؛طٌقعقَّيال الؾُّغيف قد  ؽقن رم ِولو ـظاإلجوبي و 

يال عؼؾقَّيال  ػطريَّايقد يزظؿ واوعق كظريوت لغاي الػؽار ال .ظديؿي اجلدوى ػطريَّ

Innate language of thought  الؾُّغايماـ مجاؾ   رمجي  اتؿُّ  ظؿؾقَّيأن  ـوك 

َّٓ ، طٌقعقَّيال الؾُّغيإى مجؾ  عؼؾقَّيال   مـ أيـ  ًاتؼك المالً ـجُيقى ظ أن  ذا ٓإ

 .(23)معوكقفو؟ عؼؾقَّيال الؾُّغيمجؾ 

 ًتؼك معوكقفاو ماـ  طٌقعقَّيال الؾُّغيَزَظؿ بعض واوعك الـظريوت أن مجؾ 

َّٓ  ،(24)شتخدام إفراد هلو وففؿفؿ هلو كذلؽي اضريؼ   ذه الػؽرة ٓ يؿؽاـ أنَّ إ

إذا كـاو و .معوكقفاو عؼؾقَّايال ؾُّغايال الطريؼي التك  ًتؼك مـ خالهلو مجاؾ أن  ػنِّ 

شاتخدام  ؾاؽ ، وكـو ظاذ وظاك بطريؼاي اداخؾقَّيال عؼؾقَّيال الؾُّغيكًتخدم مجؾ 

 فخالبولؽـ الـظريي  ،عؼؾقَّيال الؾُّغياجلؿؾ، فًقعـك ذلؽ أكـو ظذ وظك بقجقد 
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و وٓ وظاك هبا ي لًـو ظاذي خػقَّ إجرائقَّ  لغيٌ  عؼؾقَّيال الؾُّغيػَسض أن حقٌ يُ  ؛ذلؽ

شاتٌطون آ ظؿؾقَّيمـ خالل  عؼؾقَّيال الؾُّغيكتطوف إذا اشتطعـو ا .كطعر بقجقد و

 .فؾـ كحتوج إى التًوؤل بطلن وجقد و مـ ظدمف

دؽتقبي  ًتؼك معوكقفو مـ ضريؼي ادـطققي أو ا طٌقعقَّيال الؾُّغيإذا كوكً مجؾ 

 ًاتؼك معوكقفاو ماـ ضريؼاي  عؼؾقَّيال الؾُّغيشتخدامـو هلو، فقؿؽــو الؼقل أن مجؾ ا

وقاد  ،شتخدامفو وففؿفو بقاشطي كظوم آخر يقجد ظذ كحق ظؿقؼ داخاؾ اداخا

اقَّابوضـ لؾغيٍ   ذا الـظوم أخر وفًؼو يعؿؾ َِّ  أو، "Sub-mentalese" باف يي خو

َّٓ  ."Deep-mentalese" ظؿقؼي ظؼؾقَّيلغي  مطؽؾي أخارى؛  ى إىدِّ أن  ذا يمإ

وأى جزت ماـ اداخ  ،ٌوضـقيال عؼؾقَّيال الؾُّغيـ  قجد معوكك كتطوف أيفعؾقـو أن ا

 لتجوت إى مثاؾ  اذا الـظاوم أخار؟ لـ جيدى كػًعو آالؾُّغيرم ففؿ  ذه  ؿؽَّ حَ تَ يَ 

ا Inner language داخؾقَّايالذى يًتخدم لغي  َِّ ٕن ادطاؽؾي قاد  ؛ي بافخو

ـ مـ اإلجوبي ظ ،ات  ذا تػوقؿ مـ جرَّ  أن  اذا  بدَّ  ؤٓت؛ فال ًوى أ ـولـ كتؿؽَّ

ٕكاف  ؛ي الٌدايي و شقؼقدكو إى كؼط ؛ؾ لغي أخرىالـظوم يـدرج حتتف كظوم آخر ُيؿثِّ 

إخارى،  الؾُّغايكتطوف ادصدر الذى  ل ك مـف معوكك  ذه شقؽقن ظؾقـو أيًضو ا

 .(25)و ؽذا دوالقؽ

أى أكاف  ؟!شوشقَّيإ يالؾُّغ ك  عؼؾقَّيال الؾُّغير بًٌوضي أن مِلَ ٓ يؿؽــو أن ُكؼرِّ 

ماـ مجاؾ   وئاًل  ، وأن َكامًّ بقاشطتف الؾُّغيم  ذه ٓ يقجد كظوم آخر ُ ػَفؿ وُ ًتخدَ 

 Higher-levelؾ الػؽار وادعـاك العاوى ادًاتقى الاذى ُيطاؽِّ   ق الؾُّغي ذه 
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meaning فاقدور"ضريؼي  ػًر  لــظر رم؟" Fodor شاتخدام رماقز لؽقػقاي ا

 .عؼؾقَّيال الؾُّغي

 عؼؾقَّايال الؾُّغايالذى  ؽقن ظؾقف رمقز  "shape " أن الطؽؾ "فقدور"رى ي

يارى كاذلؽ أن ، و(26)وبعضافو بعًضاماع  ػوظؾفو الًاٌٌك  كقػقي ق الذى َيدد 

، وأكف يؿؽاـ  ػًار Computational device حوشقبقي آليالعؼؾ ظٌورة ظـ 

 داخؾقَّاايقااوت الإى العؿؾ بااولـظر Syntactic operations سكقٌقَّاايالظؿؾقو ااف 

Internal operations مثاؾ  اذه العؿؾقاوت  ختتصُّ  .حلوشقبيؼقم هبو اك الت

وكحاـ  .وإكام بطؽؾفو فؼاط ،الرمقز ؾؽ ٓ متؿ بؿعوكك بتحقيؾ الرمقز، و ك 

بطاؽؾ  عؼؾقَّايال الؾُّغايففؿ  ذه العؿؾقوت بتطٌقف صاؽؾ رماقز رم القاقع يؿؽــو 

 .(27)دد أى قػؾ شقػتحففطؽؾ ادػتوح  ق الذى َي ،ادػتوح

َّٓ  عؼؾقَّيال الؾُّغيقد ٓ ُ عوَلٍ رمقز   بقاشاطي ظؿؾقاوت صاديدة احلًوشاقيإ

ادًاللي فانن هلاذا التػًار،  وفًؼوو ،أصؽول  ذه الرمقزيؿؽـ مـ خالهلو إدراك 

رم اداخ، أو معرفاي  عؼؾقَّايال الؾُّغي ك معرفي اجلزت الذى كػفؿ مـ خاللف لقًً 

 عؿؾقَّايام كـظار إى الوإكَّا معوكقفاو، عؼؾقَّايال الؾُّغايمـف مجاؾ ؼك ادصدر الذى  ًت

وٓ وجقد فقفاو  ،ٓ دخؾ لؾعؼؾ فقفو يآلقَّ  عؿؾقَّيك Mental operation يالعؼؾقَّ 

وحِ اُما "فاقدور"  إذا كاون مطاروحوك  ًوؤل  ـٓ يزال ولؽـ ، دطؽؾي ادعـك ، ؼًّ

 عؼؾقَّايال الؾُّغايقٌ معوجلاي رماقز وإذا كـو قودريـ ظذ ففؿ ادعـك والػؽر مـ ح

ٓ كًاتطقع التعٌار ظاـ فؾاامذا  ، ؾؼوئقًّوأصؽوهلو  إدراكوت يؿؽـفو بقاشطي ظؿؾق
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 ؟طٌقعقَّيال غيِ لؾُّ  الػؽر وفًؼو

لاذا،  ؛بقاشطي ظؿؾقوت آلقي ا يؿؽـ معوجلتفورمقزً حتقى الطٌقعقي  الؾُّغيإن 

 ـك ماـ خاالل معوجلاي الرماقزظذ التعٌر ظـ الػؽر وادع ةودرقالؾغي  ؾؽ نن ف

 تؿتع بؼاقة  قواقحقي مثؾفاو  فو؛  و جيعؾلؾعؼؾ فقفو ي ٓ دخَؾ آلقَّ  بطريؼيٍ  يالؾغقيَّ 

 .عؼؾقَّيال الؾُّغيمثؾ 

 إصؽنلقة التوافق: 

 Computer لؾحوشاقب د فريؼ مـ ادفـدشن  صاؿقؿ كظاومظـدمو يري

system ـك أنؿ يضعقن أماومفؿ بؿع ؛كوماًل  يضعقن كصى أظقـفؿ ُمـَتًجو نوئقًّو

 عؿؾقَّايو  اـجو  اذه الظـادمهلو، و  صؿقؿ احلوشقب ضًٌؼو لقتؿَّ  معقَّـيت مقاِػو

دة ماـ يؼقم احلوشقب بتـػقذ مفومِّ  ٌَاؾ فرياؼ التصاؿقؿ دون أى  ادخُّ ف ادُحدَّ ؾ ِق

التصاؿقؿ بطريؼاي  عؿؾقَّايمو يؼقماقن ب ةً الـظوم ظودؿك ٓ صؽ أن ُمصؿِّ و ،مـفؿ

 ،لؾـظوم New hardware يي جديدةمودِّ  كوتؽقِّ إووفي مُ  ا ؾفِّ بؾ وُ ًا  ضؿـ 

 .وذلؽ رم حولي وجقد َمفوم مًتؼٌؾقي يتطؾَّى  ـػقذ و وجقد أدوات إووفقي

ياي اجلديادة شاقى مفـدشان لادهيؿ لـ يؼقم بتصؿقؿ  ذه ادؽقكوت ادودِّ 

كاك يتًاـَّك هلاؿ  ؛Original system design الـظوم إِاذ معرفي بتصؿقؿ

دمٍ ادؽقكوت اإلووفقي لؾـظوم دون احلوجي إى  غقار مقاِاػوت  ظؿؾقَّيإجرات 

ماـ الـظاوم إِاذ وإواوفو ف  التصؿقؿ إِذ، وشاقتلكدون ماـ َمتُّاع كاؾ  

بؿعـاك  ،مـ خالل لغي ُمطَسكي ودلٌادت صول ظذ آاخلورجقي ادًوظدة بولؼدرة 
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 .مع الـظوم إِذ Compatible أن اإلووفوت اجلديدة شتؽقن متقافؼي

ؿ ظاذ  مع احلوشٌوت،  ار أن اداخَّ  يـجو  ذا التصؿقؿ اهلـدشكُّ  مل ُيصاؿَّ

ومل يظفار باولطٌع  ،القاقع أكف مل ُيقَواع لاف  صاؿقؿ ظاذ اإلضاالق . ذا الـحق

أن اداخ  Cosmides "كقزمقادس" يارى .Complete unit قحادة متؽومؾايك

ظؾقف أن،  أِغر بؽثر  و  ق ة ظـ جفوزاحلديٌ كون رم إِؾ ظٌور اإلكًوككَّ 

 Self - contained باذامو كون ظٌورة ظـ جمؿقظاي ماـ القحادات ادًاتؼؾيو

modules،  امـفو مًئقل ظـ أدات وطقػاي حمادَّ  كؾى َِّ فاربام كوكاً  ،ي هباودة خو

امثاًل إحدا و  ئقلي أخارى مًاو ،يمًئقلي ظـ  ـظقؿ كطوط أوظقي الؼؾى الدمقيَّ

كوكً  ذه القحادات قاودرة ظاذ أدات وطوئػفاو و ،ثرات الٌرصييظـ معوجلي اد

 Process الطٌقعاك كتخوبآ ظؿؾقَّيظـ  ر الققً كطلوبؿرو ،اخلوِي هبو فؼط

of natural selection داخ ادقجاقد إى اقَػً طفاقر وحادات جديادة ُأِوا

 فاومػ أو  ـػقاذ مدات وطاوئٕوقد ُبـَِقً  ذه القحدات أو اإلواوفوت  ،بولػعؾ

ام كون لدهيو الؼدرة ظذ  قِقؾ ادعؾقموت إى إجزات إخرى ماـ وربَّ  ،جديدة

 .ادخ

 إذا ِاحقحي، فًاتقاجفـو مطاؽؾي  الؼقوشقيوأن إذا كوكً  ذه الـظريي 

فًاتحتوج  ،Mentalese عؼؾقَّايال ولؾُّغيلؾػؽر ك داخؾقَّييعؿؾ وفؼ لغي  كون ادخُّ 

لَقحاُدث  قافاؼ بقـفاو  فوكػًا الؾُّغاي ذه  وحدة مـ وحدا ف إى العؿؾ وفؼ كؾ

َّٓ  .وبن بوقك الـظاوم  التطاقر ظؿؾقَّايأن  اذه القحادات طفارت ماـ خاالل إ
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Process of evolution ٓؿ بحقااٌ َيًااُفؾ الطٌقعااك،  بوكتخاابو ومل ُ صااؿَّ

ى إى طفقر وحدات جديدة ٓ التك  مدِّ  عؿؾقَّيإن ال . قِقؾفو بـظوم قوئؿ بولػعؾ

الطٌقعاك بوٓكتخوب يًتحقؾ أن يؽقن التطقر ، ودةأ داف نوئقي حمدَّ  جف كحق تَّ 

أو لغي لؾػؽار مقجاقدة  ،Integrated brain متؽوماًل  وقد ووع رم آظتٌور خمًّ 

كقػ يؿؽـ أن  ؽقن كؾ  ذه القحدات ادختؾػي متقافؼاي بعضافو  ؛ لذامـ قٌؾ

غبعض؟ أظتؼد أن  ذا يُ مع  ئؾ أخارى لـظرياي لغاي إقدامـو ظذ الـظر رم بادا ًقِّ

يالػؽر ال  .ػطريَّ

ر وحادات طفارت التطاقُّ  ظؿؾقَّايربام يؽقن مو حدث أكاف قاد كطال ظاـ 

 ا ظاذ أقاؾ  ؼادير اأو  لغاي واحادة لؾػؽار،لتعؿاؾ وفاؼ  ؛مجقعفاو بودصاودفي

 مااـ ثااؿو ؛"الااتعؾُّؿ"ربااام يؽااقن قااد كطاال ظـفااو وحاادات لاادهيو الؼاادرة ظااذ

حاادوث  ااذا احااتامل  إنَّ  .بولػعااؾ أِااٌحً متقافؼااي مااع الـظااوم ادقجااقد

َّٓ وعقًػو لؾغويي، يٌدو   .أكف  ؽـإ

ا اا إذن ا Compatibility problem مطاؽؾي التقافاؼإن  قل دون ٓ حَتُ

غلؾػؽر، وإكام  عطك لـو ادُ  فطريَّيوجقد لغي  احتامل الؽورم لؾٌحٌ ظـ كظريي  ًقِّ

ي أن ادخ اإلكًاوكك مل قد  ػسض مثؾ  ذه الـظري .فوكػً أفضؾ ٓ  عوكك ادطؽؾي

َّٓ لؾػؽاار  يً يؽتًااى لغاا  مااـ الـؿااق التطااقرى معقَّـاايمرحؾااي  َبَؾااغبعااد أن إ

Evolutionary development ، ن أِاٌو خمًّاو إكًاوكقًّو حاديًثورباام بعاد أبؾ 

Modern human brain. 
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ياتؿ  ركقاى بـاوت اداخ  ظؿؾقَّي د أن ُ ؽؿؾ الطٌقعيُ بؿجرَّ كف إ  ليؿؽــو الؼق

 Global language of لغااي ظودقااي لؾػؽاار (حتؿقااؾغااي احلوشااقب  بؾأو )

thought،  مـ صلكف إمداد العؼؾ بطريؼاي جديادة رم  الؾُّغيوإن  ركقى مثؾ  ذه

 عؼؾقَّايال الؾُّغايلقًاً  الؾُّغايو اذه  كذلؽ إى إثرائف ومروكتف، ىويمدِّ  ،التػؽر

Mentalese ،ضٌقعقَّي وإكام قد  ؽقن لغيً  بوليورة. 

لغاي ك  ا عؼؾقَّايال الؾُّغايقـوظـو بالن إل قيمارال أن ادحووٓت  ـو كتٌنَّ مـ 

   .ذ العؽس  ر ُمؼـَِعي وبو تي موًموالػؽر جوتت ظ
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َّةايسد عًى األطسٚسات ايداعُة يًػة اي  ٚايٓافٝة  عكً

َّةاي ايًُّػةيدٚز   :ايفهسى ف طبٝع
رم  عؼؾقَّايال الؾُّغي شـاع أن رم  ػـقد احلجٍ التك شوقفو أِحوب كظريي

 .رم الػؽر، و ك   طٌقعقَّيال الؾُّغيكػك الدور الذى  ؾعٌف 

 :من خالف ادؼصود صىءقول  .1

(28)"رزكوروث"ُيػنِّ 
ًٓ  ،ة ضرف الؾًون بطريؼي أخرىطو ر  مـ الؼاقل  فٌد

، يطٌقعقَّ ال الؾُّغيوأكف َيْصُعى  رمجتفو إى  ،عؼؾقَّيال ولؾُّغيأن الػؽرة  ؽقن مقجقدة ب

الصاعقبي  وأنَّ  ،موًماو ـ الػؽارة ٓ يؽاقن ُمؽاتؿاًل  ؽاقي يؿؽــو  ػًر ذلؽ بلنَّ 

إى  ؽاقيـ فؽارة خمتؾػاي  ادارت  و يدفع ؛ي َ ْؽُؿـ رم  ؽقيـ الػؽرة كػًفواحلؼقؼقَّ 

ًاتطقع يٓ  فأن  ـوك فؽرة أفضؾ شتؽقن أكثر دقي، ولؽـايعتؼد ادرت قد  .قؾقاًل 

و أفضاؾ ماـ أنا ؽقن ُماْدِرًكوقؽقيـ الػؽارة، فًا  وعطشتولؽـ إذا ا ،قيـفو ؽ

 .هبو إخرى التك كطؼ

يرجاع إى أن  اذه  أدقَّ وظذ ذلؽ بلن وجقد فؽرة أفضؾ  "بقـؽر" قد َيُردُّ 

زة برمقز  إى   يؿؽـ  رمجتفو ظاذ الـحاق الصاحقووٓ ،عؼؾقَّيال الؾُّغيالػؽرة ُمَرمَّ

َّٓ  .طٌقعقَّيال الؾُّغي أن ياتؿ  بوليورة ٓ يًتؾزم فؽرة أفضؾ ظتؼود بقجقدأن آ إ

 .عؼؾقَّيال ولؾُّغيالتػؽر فقفو ب

ة،Gauker (7885 "جقكر"ُيػنِّ و ؼد ف ( طو رة ضرف الؾًون بطرٍق ِظدَّ

 رجع ادقاقػ التك كعتؼد فقفو أكـو ٓ كًتطقع إجيود الؽؾامت ادـوشٌي لؾتعٌر ظاـ 
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 إى  معقَّـيفؽرة 

 شسجوعآ ظؿؾقَّيي رم وجقد مطؽؾ Retrieval.  قد كعارف بولضاٌط

قد يرجع الطعقر بوإلحٌوط الذى يعؼاى ذلاؽ ، وولؽــو فجلة كـًوه ،مو شـؼقلف

مثاول ذلاؽ احلاوٓت  .إى ادجفقدات التك كٌذهلو مـ أجؾ  ذكر اجلؿؾي إِؾقي

ظاذ الار ؿ ماـ شاؿف، ر اولؽــو ٓ كتذكَّ  ،لطخص مللقف والتك كرى فقفو وجفً 

 .رم ادوى  ذا آشؿ كثًرادكو ضودو ردَّ  وـمعرفتـو بلكَّ 

  ظؼؾقَّايأن  ؽقن لدى ادرت ِقرة Mental imageى وِاػفويصاع 

ؽ  ر مـطؼّك  ؛بولؽؾامت  .كصقرة مـ حؾؿ ُمػؽَّ

 دمو كر ى وذلؽ ظـ ،فؽرة لـُعزِّ ظـفوى أ أكف ٓ يقجد لديـو رم احلؼقؼي

، ولؽـ احلؼقؼي أكـاو ٓ رم مقوقع معن رم أن يؽقن لديـو جقاب لًمال أو رأى

كحاوول  لاذا ؛ولاـ كعاسف ٕكػًاـو باذلؽ كعرف  ذا اجلقاب أو  ذا الارأى،

وإذا مو أخػؼـاو  ،فؽرة ا  ؽقن وثقؼي الصؾي بؿقوقع احلديٌى أ  ؽقيـ فؽرة ا

 .رم  ؽقيـ مثؾ  ذه الػؽرة حَتُْدث لـو طو رة ضرف الؾًون ادزظجي

ًٌو كوفًقاوي أن طوحتامٓت الًوبؼُ ٌنِّ لـو آ   رة ضرف الؾًاون لقًاً شاٌ

ٓ كاام أناو  ،التػؽار ظؿؾقَّايرم  طٌقعقَّيال الؾُّغيإلقـوظـو بنكؽور الدور الذى  ؾعٌف 

غ ُ    ك القشط الذى يتطؾٌَّف الػؽر. عؼؾقَّيال الؾُّغيفساض الؼوئؾ أن آ ًقِّ

  "زلاااي الؾًاااون" ذات العالقاااي بولظاااو رة الًاااوبؼي  ا رقظاااوماااـ ال

Slip-of-the-tongue phenomenon،  رة التاااك اااُدث بصاااقرة ُمتؽااارِّ حَتْ
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 كام رم  ذا ادثول  ؛و ؽقن  ر مؼصقدة

 وكاون يتضاؿـ مطافًدا ، د أحاد إفاالممـذ بضعي أشوبقع كـً أصاو" 

وإكاام  ،ٌادوكاام   اوو ى أن  ذه ادرأة لقًً ظجقًزاكون مـ الق ،مرأة ظجقزٓ

ٌْغ صاعر و باولؾقن وقد  ،دو كذلؽكك  ٌ ؛معقَّـي مًوحقؼهلو  ًقد ُوِوعَ  ا َِ  اؿ 

 ."وُرِشَؿً ظذ وجففو ظديد مـ التجوظقد ،الرمودى

 ."رم احلؼقؼي كام يٌدو لقس صعر و داكـًو"قي   أ بولؽؾامتظؾَّؼً ظذ  ذا 

أقصاد " مجؾتك هباذه الطريؼاي  ك ظذ الػقر وقؿً بتصحقوأدركً خطئ

الًاٌى لعاؾ ؟ ث مثؾ  ذا اخلطالالًمال  ق  كقػ يؿؽـ أن ََيْدُ و ."فوحًتولقس 

ٕكـك مـ خاللف أظرف أكـاك أردت  ؛شتٌطونإى آجع ارلؾجؿؾي  رم  صحقحك

كً ب .ن صعر ادرأة لقس فوحًتوإأن أققل   ولؾُّغي ؾ يدل  ذا ظذ أن الػؽرة قد  ؽقَّ

غ؟ قاد يُ طٌقعقَّايال الؾُّغايمو قد حدث رم  رمجتفو إى  وأن  ـوك خطلً  ،عؼؾقَّيال  ًاقِّ

اجلؿؾي التاك كطاؼ هباو لقًاً  اك  ن معرفي الطخص بلنَّ ٌعض ذلؽ بؼقهلؿ إال

ادؼصقدة ُيطر إى حؼقؼي أكف كوكً  ـوك فؽرة أراد  ذا الطخص ققهلاو والـطاؼ 

التاك ظازَّ هباو  طٌقعقَّايال الؾُّغاين  ؾؽ الػؽرة كوكً مًاتؼؾي ظاـ أهبو بولػعؾ، و

 .الطخص ظـ الػؽرة

 ػًار Sigmund Freud "ؿقكد فرويدشقج" ظومل الـػس الطفر حوول

أن  "فروياد"ى أروقاد  .الظو رة بنرجوظفو إى أفؽوركو ور ٌو ـو الالصعقريي  ذه

رم الادفع بـػًافو إى الًاطو  ا بطريؼاي أو بالخرىا  ر ٌو ـو الالصعقريي  ـجو
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ٌَْقح هبو رم ادُحوَدثوت العوديي حتك يتؿ  ال
(29). 

ؾًاون يؿؽاـ أن ُيًاوظدكو رم إثٌاوت ال تَّٓ زلظاو رة  "فروياد"حتؾقؾ  إنَّ 

دون احلوجااي إى  طٌقعقَّاايال الؾُّغاايمؽوكقااي  ػًاار  ااذه الظااو رة بااولرجقع إى إ

َّٓ اجلدير بودالحظي أكف رم معظؿ حوٓت و .عؼؾقَّيال الؾُّغيشتحضور ا ؾًاون الت ز

   اذا بؼقلاف "فرويد"َفنَّ وقد  .ذات ظالقي بوجلؿؾي ؽقن الؽؾؿي  ر ادؼصقدة 

ار ٓصاعقريًّون الطخص رم أثـوت كطؼاف لؾؽؾؿاإ" رم فؽارة  ي  ار ادؼصاقدة ُيػؽِّ

  ."متصؾي هبو

 ظذ وقت  ذا أظتؼد أن التػًر إمثؾ دِو َحَدث رم ادثول الًوبؼ  ق 

 ْ تفو  ،ت ظـفو  ر ِحقحيكوكً الػؽرة التك ظزَّ َّٓ ومل أدرك ظدم ِدقَّ بعاد إ

لاقس صاعر "  ـفوفؽر ك التك أردت التعٌر ظ قد  ؽقن .حلظوت مـ التعٌر ظـفو

و  بػؽرة مر ٌطاي هبا ا بطريؼي أو بلخرىا قسكً قد ا ،" ذه الًقدة فوحًتو كام يٌدو

ماو  ..أيًضاو التعٌار ظـفاوأردت ، وأكـاك "لقس صعر  ذه الًقدة داكـًو كام يٌدو"

 او كاتٍ  ؛أثـوت  ؽقيـ الػؽرةرم حدث أكف  ؿ الدمٍ بن الػؽر ن ا بطريؼي مو ا 

وظـد شاامظك  ،"كام يٌدو لقس صعر  ذه الًقدة داكـًو"  طلظـف إِدار اجلؿؾي اخل

ت هبو ظـ الػؽرة ادُرادة الؾجؿؾي التك  قؿً  ذال ؛كتطػً أنو خُمولِػي دِو رأيتفظزَّ

 .بتصحقحفو

ث فقفاو طاو رة فؾتاوت الؾًاون إى أكاف جيارى دُ قد ُ طر احلوٓت التك حَتْ 

أثـوت  ؽقيـ الػؽرة ادُراد التعٌر ظـفو، يٌؼك معظؿفو رم ر مـ فؽرة التػؽر رم أكث
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 -Non التػؽار الالصاعقرىلؽاـ وجاقد  ،Consciousness الاقظك خورج

conscious thinkingفؼاد ، عؼؾقَّايال الؾُّغاي وجاقد حتؿقَّاي ٓ يؼته كـتقجي

اداذكقرة رم  "جقن" وليح ، ولعؾَّ طٌقعقَّيال الؾُّغيبِـَْقوت  يتضؿـ  ذا التػؽر أيًضو

 .د  ذايِّ  م الصػحوت الًوبؼي

 :ر فحوى من ُيؼنل ولقس الؽؾ ت الدققؼةمن كتذكَّ  ةظند .2

مو كـًك الؽؾامت الدققؼي التك يًاتخدمفو أخارون رم  ةً ِحقو أكـو ظود

َّٓ مو إلقـو،  كؼؾ فؽرةٍ   .طٌقعقَّايال ولؾُّغاي ذا ٓ يعـك ظادم حادوث التػؽار ب أنَّ إ

أن فحقى اجلؿؾي ختتؾػ ظـ اجلؿؾاي كػًافو، ولؽــاك ٓ  Pinker "بقـؽر"َيْذُكر 

انذا حدث أن ف .اجلؿؾي كػًفو قد  ؽقن مجؾي أيًضو ن فحقىٕ ؛أ ػؼ معف رت فؽَّ

قتؿ  ػؽرى رم  ؾؽ الػحقى فًالتك شؿعتفو،  طٌقعقَّيرم فحقى إحدى اجلؿؾ ال

 التاك شاؿعتفو، ولؽـفاو فوًكػقد ٓ  ؽقن  ك اجلؿؾي إِؾقي  .طٌقعقَّيال ولؾُّغيب

قد يرجع ذلؽ إى أكف ظـاد و .ضػقػ رم ادعـك(ذامو )ربام مع  عديؾ  حدِّ مجؾي رم 

، يؼاقم العؼاؾ بتعاديؾ  اذه ادـطققاوت ماـ أجاؾ شامظك دـطققوت أخاريـ

قد يـتٍ ظـ ذلؽ  ؽاقيـ وأخًرا  .يوفوظؾقَّ  ختزيـفو رم الذاكرة بلكثر الطرق كػوتةً 

ًٌوولؽـفو ُمثِّ  ،مجؾ خمتؾػي قؾقاًل   .فوكػً إِؾقي فؽرة اجلؿؾ ادـطققي ؾ  ؼري

خاتالف اجلؿؾاي إِاؾقي ظاـ ظاذ  اذا بزظؿاف أن ا "بقـؽر"قد يعسض 

 الؾُّغايجلؿاؾ  وجقد فحاقى مًاتؼؾي قاد  ؽاقن  رمقاًزاظذ  فحقا و ُيَعد دلقاًل 

إى  عؼؾقَّايلؾغي ال "بقـؽر" رجع أحد أشٌوب َدْظؿ و ،عؼؾقَّيال ولؾُّغيولؽـ ب طٌقعقَّيال
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حؼقؼي قادر ـو ظاذ  رمجاي اجلؿاؾ ماـ لغاي إى أخارى دون ادًاوس بؿعوكقفاو 

مًاتؼؾي ظاـ  كً أن ٕفؽوركو معاوكٌأن  ذه الؼدرة ُ ثْ  أيًضويرى و ق  .إِؾقي

 .طٌقعقَّيال الؾُّغيشتخدام ِقو و ـو هلو بو

اَػيك الـظار إى فحاقى اجلؿؾاييؿؽاـ فنكف ، وبعقًدا ظـ  ذا ِْ  Recipe َق

ادعؾقموت اهلوئاؾ  ؿِّ إى كمثاًل لــظر  .كقػقي إظودة  ركقى اجلؿؾي إِؾقي لـو ُ ٌنِّ 

 Storage capacity ختزيـ لؾؿخ شعي شـجد أنَّ فنكـو  ،شتدظوؤهالذى يؿؽــو ا

وقاد  ،َمًوٓ كتققَّع بولتوى أن يؼقم بتًجقؾ كؾ  ذه ادعؾقموت كاام ُقادِّ  ،حمددة

إظودة  ظؿؾقَّيو أو اجلؿؾ أن كؼقم بنظودة  ركقٌفو،ئـو لؾخزات شتدظوََيُْدث ظـد ا

 فًؼاوربطفاو بٌعضافو وو ،السكقى  ذه يتؿ فقفو دمؿقع أجزات اخلازات إِاؾقي

ظـاد قرات اك ا لاذا  ؛بقـام يؼقم اداخ بنواوفي التػوِاقؾ ادػؼاقدة ،معقَّـيلقِػي 

 شتخدامفو رم ادًتؼٌؾ، يتؿُّ ٓ ؛زيـفو رم الذاكرةأحتوج إى خت ا مو أوشامظك جلؿؾيٍ 

ن وِػي  د الؽقػقاي  معقَّـي ػؽقؽ  ذه اجلؿؾي إى جمؿقظي مـ إجزات، و تؽقَّ حُتدِّ

و ؽاذا كجاد أن وجاقد وِاػي )أو  .هبو إظودة  ركقى اجلؿؾي التك جيى أن  تؿَّ 

 الؾُّغايشاتخدام ٓ يادحض الارأى الؼوئاؾ بو ،ى اجلؿؾايفحقى( إلظاودة  ركقا

قن لاذلؽ ظالقاي بـظاوم ي أن يؽاإكف فؼاط يطار إى إمؽوكقَّا ،تػؽررم ال طٌقعقَّيال

 .التػؽر بؿعوجلاي القِاػوت وٓ يقحك بيورة أن يتؿَّ  ،شتدظوتالتخزيـ وآ

 .رم التػؽر ى إظودة  ؽقيـ اجلؿؾ لتؾعى دوًراجي

ماـ ؛ Compressing data ذه الػؽرة موثؾ فؽرة واغط الٌقوكاوت  نَّ إ



 

 

 

 

 

 

 

 

 هل للفكر لغ  خاص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 311 
211 

ول رم كظاوم احلوشاقبختزيـفو ظذ كحق  أجؾ ظـادمو  .Computer system فعَّ

معوجلتفو باـػس ألقاوت ادالئؿاي  ؽقن الٌقوكوت رم حولتفو ادضغقضي ٓ يؿؽـ 

ك كااك يتًااـَّ   ااذا الضااغط فااؽُّ جيااى  ؛ لااذادعوجلااي الٌقوكااوت  اار ادضااغقضي

اجلؿؾاي قاد كـظار إى فحاقى  .ادالئؿيSoftware بقاشطي الزامٍ شتخدامفوا

 (خااقارزمك)لااذلؽ ظااذ أنااو ماازيٍ مااـ بقوكااوت مضااغقضي وكظااوم  وفًؼااو

Algorithm د كقػقي إظودة  ركقى  ؾؽ الٌقوكوت ومو أن ُيَعود  ركقٌفو، حتك  ،َُيدِّ

 . ًتطقع أن  ؾعى دور و رم التػؽر

إذا كنكت إفؽنر تعتؿد ظذ الؽؾ ت، فؽقا  يؿؽاي تولقاد كؾا ت  .3

 جديدة؟

 ك لغي الػؽار،  عؼؾقَّيال الؾُّغيظتؼود أن و ا مـَّ تؼد أن  ذه ادًللي  ؼتهٓ أظ

 ؛رم التػؽار طٌقعقَّيال الؾُّغيشتخدام كذلؽ أموم الـظريي الؼوئؾي بوو وٓ  ؼػ ظوئؼً 

ام الؽؾامت ادقجقدة شتخدبو مو يؿؽـ التعٌر ظـ معوكك الؽؾامت اجلديدة فدائاًم 

( ماثاًل  Transistor اكزشاتقروحتك أشامت ادُخَسظوت اجلديادة )كولس ،ادُتقفِّرة

شتخدام  اذه الؽؾاامت التاك يؿؽاـ ماـ خالهلاو وِاػ ظـفو بو يؿؽـ التعٌر

ع اجلديدالقطقػي التك ي  .ؼقم هبو ادُخَسَ

شااتخدام الؽؾااامت اجلدياادة باان الـااوس ٕنااو ُ عاازِّ امااو يااروج  ةظااودو

اادة بطريؼااي أشاافؾ وأكثاار م ؾ( ادعااوكك )أو إفؽااور( ادُعؼَّ  .ٌااورشةظااـ )ُ طااؽِّ

 .يبؿعـااك أن  ااذه الؽؾااامت اجلدياادة دمعااؾ التػؽاار أكثاار كػااوتة وفوظؾقَّاا
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 اختصااوًراكوكااً  ااذه الؽؾؿااي رم إِااؾ  ."Eftpos" إى كؾؿاايمااثاًل لــظاار 

Acronym لعٌااورةا إى  ااذه ُيْرَمااز بااف "Electronic Funds Transfer 

at Point of Sale"   ظـاد كؼطاي  وحتقياؾ اداول إلؽسوكقًّا  عربقَّايبول)و عـاك

إصاخوص ٓ يعرفاقن ماو َ ْرُماز إلقاف  ماـ كثاًرا وظذ الار ؿ ماـ أنَّ  .الٌقع(

َّٓ  ،بولضاااٌط "Eftpos"  لػظاااي ف ظـاااد شاااماهلؿ ظاااامَّ يؼصااادوكف ظـاااد أكاااإ

مااو يصااػقنو بؽؾااامت ُ وثِؾااي لؾؽؾااامت  ةاشااتخدامفؿ هلااذه الؽؾؿااي ظااود

نااو إمااقال التااك إ"  كؼااقهلؿ مااثاًل  ؛تااك َ ْرُمااز إلقفااو الؽؾؿاايلاحلؼقؼقااي ا

ااَحى مااـ حًااوهبؿ ادرصاارمِّ  ًْ مااـ  ـااو ٓ  ؛"رشات عؿؾقَّاايظـااد ققااومفؿ ب ُ 

 ظفاار حتتااوج إى كؾؿااي لتعاازِّ ظـفااو،يؿؽــااو الؼااقل أن الػؽاارة اجلدياادة التااك  

فؽاارة  ُ عاازِّ ظااـكااك  ؛إِااو  ااق أن الؽؾؿااي اجلدياادة  ااك التااك  ظفاار بااؾ

كً رم إِؾ ب ة  ؽقَّ  .د مـ الؽؾامت إخرىشتخدام ظدوُمعؼدَّ

أن  اذه  كجؾقزيَّيإلوب تحدثنَيْعَؾؿ أ ؾى اد ."Scuba" مثول آخر  ق كؾؿي

الؽؾؿي  تعؾَّؼ بريووي الغاقص، ولؽاـ الؼؾقاؾ ماـفؿ فؼاط  اق الاذى يعارف 

 Self-Contained Underwater"  و ك خمتزل كحتك ُيْرَماز باف إى ،أِقهلو

Breathing Apparatus" ادؽتػاك  لتـػُّس حتً ادوتجفوز ا  يعربقَّ ) و عـك بول

  فو، أ ُّ ٕشٌوٍب واوحي وشتخدامفصوع ا مثؾ  ذه آختصورات .(ذا قًّو

  َّكطؼفو أشفؾ وأهع أن.   

  َّمـ الؽػوتة والػوظؾقي ُ ضػك ظذ الؽالم والػؽر مزيًداو أن. 
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 :Ambiguity إصؽنلقة الغؿوض .4
شاتخدام ظاذ الارأى الؼوئاؾ بو ظساًوو ُمْؼـًِعوي الغؿقض ا أجد إصؽولقَّ ٓ

 الطٌقعقَّي الؾُّغي رم معقَّـي مُجَاًل  ـوك أن  "بقـؽر"زظؿ وقد  ،رم التػؽر طٌقعقَّيال الؾُّغي

 .العديد مـ اجلؿؾ ادختؾػي عؼؾقَّيال الؾُّغييؿؽـ أن ُيؼوبؾفو رم 

، فؾِاَؿ يؿؽــاو أن كػفاؿ بًافقلي ادؼصاقد ولؽـ إذا كاون  اذا ِاحقًحو

  ؟Jane is at the bank شامظـو جلؿؾي  ومضي كفذه بولضٌط ظـد 

د اجلؿؾي التاك ُيْػاَسض أن  ؼوباؾ  اذه اجلؿؾاي كقػ ا شتطوع ظؼذ أن َُيدِّ

ظذ ادجو دة مـ أجؾ ََيِْؿؾـو ر قُّ هبذا التص "بقـؽر"إن ؟ عؼؾقَّيال الؾُّغيالغومضي رم 

 . ثٌقً معـك ظديد مـ العٌورات الققمقي العوديي

وأكااف يؿؽااـ  ،حتؿااؾ أكثاار مااـ معـااك معقَّـاايك كؾااامت ِااحقو أن  ـااو

شتخدامفو رم  ركقى مجؾ  تًؿ بولغؿقض،  ر أن اجلؿؾاي ٓ يؿؽاـ أن  تًاؿ ا

َّٓ بولغؿقض   .الذى وردت فقف Context إذا  ؿ ظزهلو ظـ الًقوقإ

 ،ْشاتخِدَمً رم مجؾايولؽـفو إذا ا ،حتؿؾ أكثر مـ معـك "bank "  إن كؾؿي

 .ؿؾي كُجزت مـ شقوق أكز، فال صاؽ أن الغؿاقض شاقختػكشامع  ذه اجل و ؿَّ 

يرم إحدى احلدائؼ المثاًل فنذا كـً  وأرشت بنٌِعك دماوه  ،الؼريٌي مـ الـفر عومَّ

جن ظـد حوفي الـفر(، فنن مجؾتاك لاـ ) "Jane is at the bank"  الـفر وقؾً

ورج أحاد خا ً رم أحاد صاقارع ادديـاي ُمـتظِاًراوبودثؾ، إذا كـا . ؽقن  ومضي

بودرصاف(، فؾاـ  جن مقجقدة) " Jane is at the bank" :وقؾً ،ادصورف
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د ماـ خاالل  . ومضي  ؽقن مجؾتك أيًضو مـ  ـاو كجاد أن معـاك اجلؿؾاي يَتحادَّ

َّٓ فال يؿؽـ الـطؼ بوجلؿؾي أو ففؿفو  ؛الًقوق الذى وردت فقف بربطفو بودققػ إ

 .خِدَمً فقفشتُ الذى ا

 الؾُّغايأن ُ زيؾ الغؿقض ظـ مجؾ  عؼؾقَّيؽـ لؾغي ال ؾ يؿ  أن كتًوتل ولـو

 ؟الطٌقعقَّي

 ؛أن  تًاؿ باولغؿقض الطٌقعقَّاي الؾُّغايفؽام أكاف ُيْؿؽِاـ جلؿاؾ ، بولطٌع ٓ

 عؼؾقَّيال الؾُّغيجلؿؾ  ُيْؿؽـ أيًضو ،Ambiguous word حتقائفو كؾؿي  ومضيٓ

 .فكػً ؾًٌىلأن  ؽقن كذلؽ 

 اإلمؽوكقاي  اق الؼاقل أكاف لؽاؾ مػفاقمإن الًٌقؾ القحقد إلكؽاور  اذه 

Concept دة ُ عزِّ ظـف عؼؾقَّيال الؾُّغيرم  Object صاكتولؽاؾ  ،كؾؿي واحدة حُمدَّ

دة ُ عزِّ ظـف )بؿعـك أن الؽؾؿي ادًُتخَدمي رم التعٌر ظاـ  كذلؽ كؾؿي واحدة حُمدَّ

ؾقؿ ولؽاـ ٓ يؿؽاـ التًا ،ٓ يؿؽـ أن حتؿؾ أكثر مـ معـك( طكتادػفقم أو ال

ؿ بلن العؼاؾ اإلكًاوكك الؼاديؿ قاد ٕكـو لق شؾَّؿـو هبو شـًُؾِّ  ؛بصحي  ذه الػؽرة

قٌاؾ  ..وشاقب، أو مقجاوت الرادياقاحلوكولًػر ظز الػضاوت، حتقى مػو قؿ ا

ـٍ خسااكتطوف  ذه إصقوت أو ا و ذا مو ٓ يؿؽـ  صاديؼف ظاذ  ،ضقيؾ ظفو بزم

 .اإلضالق

 :Logical Inexplicitness ىإصؽنلقة ظدم الوضوح ادـطؼ .5
أورد او ك ًاؿ باف إمثؾاي التاظذ الر ؿ مـ الغؿقض ادـطؼاك الاذى  تَّ 
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َّٓ  ،الطٌقعاي الؾُّغايلٌعض مجاؾ  "بقـؽر"  "بقـؽار"ا أكـاك ٓ أظتؼاد أكاف ُيْؿؽِاـ لاإ

 .لقًً لغي الػؽار الطٌقعقَّي الؾُّغيشتخدامفو كدلقؾ ققى لدظؿ الزظؿ الؼوئؾ أن ا

 ار واواحي  أن حتاقى مجااًل  يؿؽاـ إن كون هلو وجقد ا أيًضاوا  عؼؾقَّيلا ولؾُّغيف

 .( لؾًٌى كػًفالطٌقعقَّي الؾُّغي)كؿثقالمو مـ مجؾ  مـطؼقًّو

َك أن يضع رم ا "بقـؽر"يٌدو أن  ًِ ظتٌوره مو لاديـو ماـ معتؼادات أيًضو قد َك

ن لق مل أكـ أظرف مو  ك إكقاوب، أو أ .ومعرفي ُمًٌؼي بلكقوب إفقول وبلفريؼقو

رم أكقاوب  أظتؼد أن مجقع إفقاول  طاسك مًعاوة، لؽون مـ ادؿؽـ أن قورَّ أفريؼقو 

ولؽــاك  أفريؼقاو واحادة!رم ولاقس  ،عقش رم أكثر ماـ أفريؼقاو  ، أو أنوواحدة

 ولؾُّغايومعرفتاك  اذه ُيْؿؽِاـ وِاػفو ب ،أظرف بولػعؾ مو  عـقف  اذه الؽؾاامت

، أشتطقع بؽؾ شفقلي أن أظقد ِقو ي اجلؿؾ يادًٌُؼ هلذه ادعرفي وكظًرا ؛الطٌقعقَّي

  الـحق ذا الًوبؼي ظذ 

Elephants live in the one and only country called Africa. 

ةة ؼورَّ ) عقش إفقول رم ال  أفريؼقو( ادًُامَّ

Elephants each have their own set of tusks. 

 )لؽؾ فقؾ مـ إفقول أكقوبف اخلوِي بف(

و صاٌو واواحي  ،ظـفاو الغؿاقض و تفو ظذ  ذا الـحق يزولوبعد ِق

 .وٓ يؿؽـ اخلؾط بقـفو ،مـطؼقًّو

 فؽارة التلكقد ظؾقفو  ـو أكف يتؿ الربط ا بطريؼاي ماو ا بان الـؼطي التك أودُّ 
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"elephants have tusks"  وبن جمؿقظي مـ ادعتؼادات وادعؾقماوت ادًُاٌؼي

رم  اذه الػؽارة  ؽاقن وظـدمو يػؽر ادرت  .عقَّيالطٌق ولؾُّغيظـفو، ومجقعفو يؽقن ب

لػقاؾ  Mental image ظؼؾقَّيِقرة  ذ ـف رم وذلؽ ٕنو ُ ثر ؛واوحي مـطؼقًّو

ص ذ ـف هلذه الصقرة يؼاقم بتؿققازو .أو أكثر بلكقوب ؾ وإكقاوب الػقا ظـد  ػحُّ

 الؾُّغايأى أن  ؛ظاذ الػؽارة  و ُيْضػك ووقًحو مـطؼقًّو ؛طٌقعقَّيال الؾُّغيشتخدام بو

 .وودمعؾفو أكثر ووقًح  ، ـو  دظؿ الػؽرة

 يي؟نمنذا ظي أفؽنر أيـشت .6

فؽقاػ يؿؽاـ  ،"بقـؽار"ع كام َياْزُظؿ ؼـِ ومُ  ٓ أظتؼد أن  ذا الدلقؾ واوو

إقـوظـو بلن التػؽر ياتؿ  "بقـؽر"؟ يريد "بقـؽر"أن  دظؿ كظريي  "يـوأيـطت"ٕفؽور 

ن ققلف فن ،ٓ ُ ْثًٌِ ذلؽ "يـوأيـطت"، وحولي طٌقعقَّيلا ولؾُّغيولقس ب ،عؼؾقَّيال ولؾُّغيب

ؾ  التػؽرالٌرصيي رم  شتخدام الصقربو  شاتخدامذا ف مديًدا لػؽرة ا حدِّ رم ُيطؽِّ

يبِـْقوت ى أ  .التػؽر ظؿؾقَّيرم  ا عؼؾقَّيال الؾُّغيبام فقفو ا  مـ أى كقع لغقيَّ

ار بو "يـوأيـطات"يؿؽــو التًؾقؿ بلن  خدام الصاقر الٌرصايي، شاتكاون ُيػؽِّ

ِحقو أكف  .طٌقعقَّيال الؾُّغيجلؿؾ  فتؼور أفؽورهق اولؽـ مو ٓ يؿؽــو التًؾقؿ بف  

َّٓ شتخدم الصقر الٌرصيي رم ظؿؾقو ف الػؽرياي، ا ن  ؽاقن ٕإمؽوكقاي  ـاوك  أنَّ إ

لاذا أظتؼاد أن أفؽاور  ؛"كاوروثرز"، كام يرى مـ الؽؾامت والصقر أفؽوركو مزجًيو

ـً مثؾ  ذا ادزيٍ "يـوأيـطت" التػؽار ظـاده كوكاً  ظؿؾقَّاييٌدو أن و ،قد  ضؿَّ

  ًر ظذ  رار أ ك  
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فانن إصاقوت التاك أماومك شاتٌدو كاا  ،بناظي الضاقت إذا كـً ُمًوفًرا

 .{ِقرة}، وشتٌدو إصقوت التك خؾػك كا {ِقرة}

 pictorialيبعااض العؾااامت ادعاارفقن أن لااديـو مثااقالت  صااقيريَّ  ياارى

representations  يعتؼاد ؛ حقاٌُيْؿؽِـ معوجلتفو وفحصفو ذ ـقًّاو ـووشؤررم 

Crane "كااريـ"
ف إذا ُشاائَؾ أحااد ويػااسض أكاا ،بؿعؼقلقااي  ااذا الاارأى (30)

ن ، ؾ لؾضػودع صػوه؟إصخوص   ِقرة لضػدظي ويؼاقم بػحصافو  فؼد ُيؽقِّ

 ذ ـقَّايعوجلي الالتػؽر اد ظؿؾقَّيشتخدم رم قد ا "يـوأيـطت"يؿؽـ أن يؽقن  .ذ ـقًّو

شاتخدام اجلؿاؾ وادعوجلاوت  ؿ التػؽر فقفاو بوالتك والػحص الذ ـك لؾصقر 

 .هلذه اجلؿؾ ؾغقيَّيال

فاال يؿؽاـ  ،جيى أن  ؼسن الصقر الٌرصيي بوجلؿؾ حتك يؽقن هلو معـاك

ادة ب مثاًل  ن دو ا أو حتاك بًؾًاؾي ماـ الصاقر ا صاقرةمثقؾ حُمتقى فؽارة ُمعؼَّ

 الًٌقطي  يإذا كظركو إى  ذه اجلؿؾ .َقي  ركٌقيليي بِـْ ٓشتعوكي با

 It might rain tomorrow ()قد ُمطِر  ًدا

فاال  ،ظاـ  اذه الػؽارة بصاقرة برصايي فؼاط شـجد أكف يًتحقؾ التعٌر

ـ  ار رم إفؽاور التاك  تضاؿَّ كًتطقع مـ خالل الصقر الٌرصيي وحاد و أن ُكػؽِّ

دة كؿأو مػاو  ،إماس أو الغد مثؾ  مػو قؿ زمـقي ػفاقم الناظي، وٓ قؿ جُمارِّ

ـ مػاو قؿ مثاؾ الصقر الٌرصيي شتخداميؿؽــو كذلؽ ا  لسكقاى أفؽاور  تضاؿَّ

كًاتطقع  ؽاقيـ ِاقرة برصايي إكـاو  .)بولياورة( أو ،)كؾ أو مجقاع( )ربام(،
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 .ــو مـ خاللف مققز الزمونولؽـ لـ كجد رم الصقرة مو ُيؿؽ ،لألمطور

 "يـوتجـطتقف" ياح لـو
(31)

 Wittgenstein بصاقرة ولؽاـ  ، ذا ادثاول

ب ادارتأوواو  It might rain" التػؽار رم فؽارة ؛ حقاٌ أصاور بالن جُيارِّ

tomorrow"،  كؾاامت، ى مرة أخرى ولؽـ بدون أ فوكػًالػؽرة ثؿ التػؽر رم

 .مع ظدم ادًوس بودعـك

شاتخدام ٕكـو لق حوولـاو الؼقاوم باذلؽ بو ؛ٓ يؿؽـ الؼقوم بذلؽ الـتقجي 

د ِقرة ٕمطور  ًؼط  .ِقرة برصيي، شتؽقن الـتقجي جُمرَّ

ااؿ الااذيـ مل يؽتًااٌقا  اجلاادير بولااذكر  ـااو إمؽوكقااي أن يؽااقن لاادى الصُّ

ظاذ مثقاؾ ادػاو قؿ التاك ُ عازِّ ظاـ  اإلصورة الؼادرةُ  شتخدام احلؼقؼك لؾغيِ آ

 ،الزموكقايؾتػؽر رم ادػو قؿ ل الؾُّغي و يتعورض مع مو ذكر ف ظـ رضورة  ،الزمـ

 الؾُّغايظاذ إمؽوكقاي وجاقد أفؽاور زموكقاي رم  قاوب  وقد ُيًاتخَدم  اذا دلاقاًل 

ؾ رم إِدار مثؾ  ذا آولؽــك أرى أكف ٓ يـٌ ،طٌقعقَّيال  .شتـتوجغك التعجُّ

ا الققاً  ون ظاـكـًك حؼقؼي أن  مٓت إصاخوص يعازِّ َّٓ أجيى  ُمِهّ

د الققً اداراد  ،الذراظن ورة جًديي )ويؼقمقن بذلؽ بَؿدّ شتخدام إصبو ويتحدَّ

ى أ قد ٓ  تطوبؼ  ذه اإلصورة مع .التعٌر ظـف بودًوفي التك  ؽقن بن الذراظن(

 ،صورة الؼقوشاقي ادعروفاي، ولؽـفاو إصاورة باولر ؿ ماـ ذلاؽلغي مـ لغوت اإل

و ؽذا ٓ يؿؽـ الؼقل أن  مٓت  .linguistic tool لغقيَّي  صـقػفو أداةً  ويـٌغك

م وظذ الر ؿ ماـ ذلاؽ يًاتطقعقن مثقاؾ مػفاق الؾُّغيخوص يػتؼرون إى إص
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ولقس ا الؾُّغيٕن  ذا آفتؼور إى ذلؽ  ؛ُمِهّ الققً  .فتؼوًرا ُكؾقًّو  ومًّ

 أو اإلصاورات wordsُبدَّ ماـ وجاقد الؽؾاامت  َكْخُؾص مـ  ذا إى أكف ٓ

signs حتديًدا دققًؼو ُمثَّؾف الصقرة الٌرصيي حتك ُيْؿؽِـ حتديد مو؛. 

 :Brother John وناة جاحنل .7
الاازظؿ الؼوئااؾ  "جااقن"   ااؾ  اادحض حولااي يتٌااودر إى إذ ااون شاامال

 رم التػؽر؟ اإلجوبي  ك ٓ. طٌقعقَّيال الؾُّغيشتخدام بو

، ولؽاـ ٓ الؾُّغايأكف َفؼد الؼدرة ظذ إكتوج وففاؿ  "جقن"يتَّضو مـ حولي  

رم ظؿؾقو اف الػؽرياي. لؼاد ُبـِاَك  طٌقعقَّيؾغي الشتخدامف لطر إى ظدم ايقجد مو يُ 

و أكف ومـ  ،طٌقعقَّيشتخدامف لؾغي الخالل أيوم حقو ف بقاشطي ا "جقن"ظؼؾ  ادَُرجَّ

يأثـوت حدوث  ذه الـقبوت  ًتؿر إكظؿي ال  رم التالثر ظاذ "جاقن"لادى  ؾغقيَّ

يالٌِـقوت ال و،  و يـتٍ ظـف شؾقكٌ  ولؽـ ؾغقيَّ شاتؼقـو بولذكوت. لؼد ايتًؿ  ٓصعقريًّ

 الؾغقى مـ مصدريـ رئقًن  "جقن"الدلقؾ ظذ ظجز 

 ادالحظوت اخلورجقي لًؾقكف. 

 ٓشتٌطوككآشتحضور ظؿؾقوت اintrospective recollections  دو

 .أثـوت كقبوت إفوزيو كون َيدث لف

 ومي ادالحظ أن:

o  ظـ الؽاالم،  ون ظوجًزاأكف ك "جقن"ُ ٌنِّ ادالحظوت اخلورجقي لًؾقك

 .وظـ ففؿ كالم أخريـ
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o  ُيْؿؽــو مـ خالل  ذه ادالحظوت  ؼققؿ درجي العجاز الؾغاقى العاوم

ُيطر إى مو كون جيارى رم ظؼاؾ  ولؽــو ٓ كجد فقفو صقًئو ،"جقن"الذى ظوكك مـف 

ًِّ  مـ ثؿو ؛ـوت الـقبوتأثرم  "جقن" شاتخدام رم مًللي ا ٓ يؿؽـ اشتخدامفو لؾٌ

 .التػؽر مـ ظدمف لؾغي رم "جقن"

o  ماـ ادالحظاوت  آشاتٌطوكقي أكثار َجْزًماو "جاقن"قد  ؽاقن صافودة

َّٓ اخلورجقي،  قاد  طٌقعقَّايال الؾُّغيأنو ٓ  دحض الزظؿ الؼوئؾ بنمؽوكقي أن  ؽقن إ

فً شؾقك  َّٓ شتٌطون مـ خالل آمل يعرف إكف  ،أثـوت الـقبوترم  "جقن"وجَّ مو إ

 .قبوت ٓ أكثر وٓ أقؾ مـ ذلؽأثـوت الـرم كون يطعر بف 

o ـاف ماـ ا وففؿفاو  طٌقعقَّايال الؾُّغايام شاتخدٓ  ثًٌ حؼقؼاي ظادم مؽُّ

وأكف مل يؽـ يًتخدمفو  صعقريًّو عذ الر ؿ ماـ إمؽوكقاي أن  ؽاقن ف ؛ لذآصعقريًّ

لادى  ولؾُّغايادتعؾؼاي ب عؼؾقَّيظطؾً كؾ الٌـقوت الأو كقبوت إفوزيو قد أوعػً 

َّٓ ، "جقن" م اشتٌطوكقي التك أدَى ن الطفودة آأإ لادلقؾ الؼاقى الاذى  هبو ٓ ُ ؼادَّ

 الؾُّغايأن يؽقن الـظوم ادًئقل ظـ إكتوج  مـ ادؿؽـ أيًضو .َيْدَظؿ  ذا آشتـتوج

 ،كاام  اق لعؿؾ بقـام طؾ بوقك الـظاوم شاؾقاًم قد  ققَّػ ظـ ا "جقن"وففؿفو لدى 

 .أَثر ظذ شؾقكف مـ ثؿو

o طقمًاؽك"قسحاف اؿاقذج الاذى شاتخدام الـيؿؽـ ا " Chomsky 

 يارى أن الـظاوم الؾغاقىحقاٌ  ،لتدظقؿ  ذه الـؼطاي ؾغقيَّي( لؾؼدرة ال1995)

language system  َّن ويقجد كظوم  ػ مـ ثالثي أكظؿي فرظقي مًتؼؾي بذامويتلل
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ادُْخرجاوت )إكتاوج  إول مًئقل ظـ إكتوج  performance systems لألدات

شاتؼٌول ادُاْدخالت )ففاؿ والثوكك مًئقل ظـ ا، output production (الؾُّغي

و اق   cognitive systemمعارذمّ  ؛ ويقجاد كظاومinput reception (الؾُّغي

اايكؼوظاادة بقوكااوت  يـػااذ إلقفااو كااؾ مااـ كظااومك  linguistic database لغقيَّ

 .رم  ذا اإلضور "جقن"ُيْؿؽـ  ػًر شؾقك ، وادُْدَخالت وادُْخرجوت

اا  ـو الؼقل أكف قد َحَدث خؾؾ رم وحد كيؿؽـ " طقمًؽك"لـؿقذج  وفقفؼً 

بقـام َطؾً قوظدة الٌقوكوت  ،"جقن"لدى  ؾغقيَّيالخرجوت واد اددخالت ا كظومك

يال قَّاػ،  او كاتٍ لديف كام  ك مل  تق ا قل ظـ التػؽر رم دمو فئاجلزت ادًا  ؾغقيَّ

 .شتدٓلػؽر وآؿ بولذكوت وقدر ف ظذ الت ًظـف شؾقكف الذى ا

o  الؾُّغايشتخدام حوٓت إفوزيو إلثٌوت إمؽوكقي التػؽر بادون  ؿ الؼد 

م لـو  ػًًرا " طقمًؽك"فـؿقذج  .أرا و  ر ُمؼـعي، ولؽــك طٌقعقَّيال  بادياًل  ُيؼدِّ

ي  ذا ال .التػؽر ظؿؾقَّيرم  الؾُّغيؾ مـ أ قي ٓ ُيؼؾِّ  حَّ
ِِ ـؿقذج أو خطمه ففاك أّمو 

ولؽـاف يثٌاً رم الققاً  ،م ِظؾاؿ الادموغمو مع  ؼدُّ  يتؿ اكتطوففو يقًمو مًللي قد

ي احلوى أن حوٓت اإلِوبي بوٕفوزيو ًَ ٌْ ( لقًً بولدلقؾ الؼقى الذى يادظؿ )احلُ

 .طٌقعقَّيال الؾُّغيشتؼاللقي الػؽر ظـ ا

ٍِٛ ٌَُِذَُ  :ايَكـ
وِاي خ فطريَّايوجاقد لغاي بطالن الػريؼن ى لرأ بعد  ذا العرض القارم

ٌي الت الؾُّغيلؾػؽر  ر  ًَ  الؾُّغايَكْخُرج بلن إدلي ظذ وجقد  ذه  ،كتحدثفوك ادُؽت



 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل الثانى  ال
 

 

211 

َيْظَفر لـاو بعاد  اذه ى والذ .إدلي ظذ كػقفو  ر حوشؿي كذلؽو ، ر حوشؿي

يال الؾُّغيأن  ذه  اجلقلي ايادؼدرة الك فو  لؾػؽر لعؾَّ  ػطريَّ اداخ  ادقجاقدة رم ؾغقيَّ

 صاكتالؽاالم  ؾ رمادُتؿثاى وادظفار الؾغاق صكت ؾغقيَّيؼدرة الادلؽـ  ،ىالٌا

كتًاوب ٓى شاتعداد الػطارذلؽ آك ظـد مجقع الٌا   ؾغقيَّيفودؼدرة ال .آَخر

ااو أو فركًااقًّو أو  ،و ااق الؽااالم ،ىلؾغااقادظفاار ا شااقات كااون ظربقًّااو أو إكجؾقزيًّ

تؿ مـ خالل  اذه ادؼادرة )التػؽر الصومً( ي فولتػؽر الداخذ .إلخ....وأدوكقًّ 

يال فننو  ًوظد ظذ إبراز التػؽر كآلقاي أكثار حتدياًدا ووواقًحو  ،الؽالمقي ؾغقيَّ

 .الذ ـ الؽومـي رم ؾغقيَّيوففاًم مـ الؼدرة ال

 لؼد  ٌـك كظريي اكتًوب الؾغي ظـد الطػؾ ظديد مـ العؾامت، و ـوولق او رم

قاد  Noam Chomsky "ؽككعاقم  طقمًا"جقاكٌفاو ادختؾػاي، إٓ أن العاومل 

عديد ماـ ادػاو قؿ اجلديادة ظاـ جوت ب ؛ فؼدؿ الؾغيكظريوت  عؾُّ  أحدث ثقرة رم

إذ يػسض أن مٌاودئ  ؛وضريؼي اكتًوب الطػؾ هلو ،ومـفٍ دراشتفو ،ضٌقعي الؾغي

كظاره  فطريي كومـي لدى اإلكًون ولقًاً ُمتعؾَّؿاي، و طاؽؾ الؾغاي رمك الؾغي  

كوت رئقًي  ك وادعوك  ـظقاًم يربط بن إِقات  ك و تللػ مـ ثالث ُمؽقِّ

 ن السكقب ؾ و عدد ظـورص و، ؿَ ي العؿقؼي لؾجُ قَ ـْ يصػ الٌِ ى الذ ى:ادُؽو 

الاذ ـ، ويار ٌط  يقجاد رمى د دعـاك معان والاذجارَّ ادُ ك إشوس الذ ـ و ق

ا لاف و اق ا لذلؽ ادعـك ودمًقدً ويؽقن  ذا السكقى رمزً  ،أِقى ذبسكقى مُجْ 

ٌـاك ظؾقفاو  قؽاؾ اجلؿؾاي يُ ك بطؽؾ ظوم الؼقاظاد التا لـقاة لػفؿ اجلؿؾي، و قا
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 ك.الـفوئ

 ن الدٓىل ك، فؾؽاؾ كؾؿاي معـاك ـَا اذه الٌِ ك و ق  ػًار معاوك :ادُؽو 

 .مًر اجلؿؾي خيتؾػ بوختالف  قاجده رم

 ن الػوكولوج ك ن اخلاوص بولتػًار الصاق ؽاقِّ د باف ادُ ؼَص ويُ  ى:ادُؽو 

 .حلروف الؽؾؿي

ا، شـف ادٌؽرة جادًّ  وإدراك، حتك رمك إن الطػؾ يؽتًى الؾغي إم ظـ وظ

ن ظـاده  عتؿاد ظؾقفاو الؾغاي،  تؽاقَّ ك مو يًتقظى الؼقاظد ادختؾػي التظـدوأكف 

الققاً  يريد و رمك الؼدرة ظذ  ركقى اجلؿؾ ادختؾػي التى أ ؛الؼدرة ظذ اخلؾؼ

شااؿع  ؾااؽ اجلؿااؾ أو والظاارف ادـوشااٌن، دون أن يؽااقن بوليااورة قااد 

  .(32)حػظفو

 core بؿعـك أن اإلكًاون يتؿتاع بٌـاك أو كظاؿ معرفقاي أشوشاقي فطرياي

knowledge systems،  وكقاي بققلقجقاي يطاسك فقفاو كاؾ ماـ ك و ِمـَْحاي ربَّ

   .آكًون واحلققان

  ؾااؽ الؼاادرة السكقٌقاايك أّمااو مااو ُيؿقِّااز آكًااون ظااـ احلقااقان ففاا

combinatorial abilityًوظده ظذ الاربط بان ماو لدياف ماـ ك الػريدة الت 

ٌَؾي لتؽاقيـ  اَتْؼ ًْ مػو قؿ معرفقي ُمًٌؼي وبن إحداث أو ادعؾقموت اجلديادة ادُ

بؿعـك  قشقع ظؿؾقاي اإلدراك  ؛مـظقمي أخرى مـ ادػو قؿ ادعرفقي إكثر  عؼقًدا

د الاروابط بان الًاوبؼ وماـ َثاؿَّ إجياو ادخزون ادعاررم لؾؿعـك ودجمف رم الؽذ
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 natural ولؾغاي الطٌقعقاي .مقاقػ جديدة ظـد احلوجاي ادعرفتن واشتعامهلو رم

languageالَقَشاطك مقُّز آكًاون بؿثاؾ  اذه الؼادرة؛ ففا الػضؾ إول رم 

mediumَيْضَؿـ كجوح ظؿؾقي الربط أو الدمٍ  ذهى الذ. 

ًٓ  Elizabeth Spelke "قؾؽإلقزابقاٌ شاٌ"و طرح   اذا   رمفاامًّ م  ًاوؤ

ع ادػو قؿ آكًوكقي؟  الصدد   ؾ ُيطر ذلؽ إى أن  عؾؿ الؾغي الطٌقعقي ُيَقشِّ

 ظذ  اذا التًاوؤل ُمتَّػؼاي ماع أِاحوب الـظرياي الػطرياي "شٌقؾؽ"َ ُرّد 

Nativism  د رمك الـظريي التك )و كؿاق  أ قي القراثي، ُمعوكًي لؾٌقئاي، رم  تطدَّ

 تؼقل  العؿؾقوت العؼؾقي والًؾقكقي( ف

 ،بقئتاف احلقَّاي يتعؾؿ الطػؾ الؾغي الطٌقعقي مـ إصخوص ادُحقطن باف رم "

ن مػو قؿف ظـ إصقوت وإحداث وفًؼو دو يًؿعف مـ  امٓت إصاخوص  وُيؽقِّ

ولؽـ لضامن كجوح ظؿؾقاي الاتعؾؿ  اذه جياى أن  .ظـ  ذه إصقوت وإحداث

ر إصقوت وإ  ،حداث مـ حقلف بطريؼي ِحقحييتؿتع الطػؾ بولؼدرة ظذ  صقُّ

ذ ـاف بان  ط رمإٓ إذا اشتطوع أن يرب "cow"فؾـ يتعؾؿ الطػؾ مثال معـك كؾؿي 

 ك.العاومل التجريٌا كطؼ  ذه الؽؾؿي وبن وجاقد  اذا الـاقع ماـ احلققاكاوت رم

ٌَؼ ظاـ  ا ًْ بؿعـك أن الطػؾ لـ يًتطقع مثقؾ ادػفقم إٓ إذا كون لدياف مػفاقم ُم

درة ظذ التؿققز بن  ذا الـاقع ماـ احلققاكاوت وبان  اره ماـ الٌؼرة ولديف الؼ

   .إكقاع إخرى

مـحـاو الؼادرة ك التinstrument إداةك مـ  ـو َكْخُؾص إى أن الؾغي  
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أكـاو ٓ كاتعؾؿ ادػاو قؿ ى أ ؛ظذ التعٌر ظـ ادػو قؿ ولقس  قشقع  ذه ادػاو قؿ

 .اجلديدة بتعؾؿـو لؾغي الطٌقعقي

بن  ؾاؽ الؽؾاامت ك الؽثر مـ كؾامت لغتف بولربط الذ ـيتعؾؿ الطػؾ إن 

ٌَؼي بو ً واوحي بػضؾ مو لديف ك  ؾؽ ادػو قؿ الت ،وبن مو لديف مـ مػو قؿ ُمً

ٌَؼي  .مـ كظؿ معرفقي ُمً

الؽؾامت وحتقيؾفاو إى  عٌارات ك معوك مو يؼقم بف الطػؾ  ق الربط بنإن 

دة  و يؿـحف الؼدرة ظذ الرب ط بن مو لديف مـ مػاو قؿ مًاٌؼي وحتقيؾفاو إى ُمعؼَّ

 .(33)بـوت كظؿ معرفقي جديدة أكثر  عؼقًداى أ ؛مػو قؿ جديدة

فطرياي أو ِشاَؿي قوشاؿ وجوتت إبحوث العؾؿقي احلديثي لُتْثٌِاً وجاقد 

ضريؼي مثقؾفو لألصقوت  بن إخموخ الٌايي ادختؾػي رم commonality ُمطَسكي

ؾ َِّ فريؼ ماـ ظؾاامت احلوشاقب وظؾاامت إظصاوب ادعارفقن  كػًفو؛ حقٌ  ق

  عؾاؿ ألايك ظاـ ضرياؼ الادمٍ بان ضريؼتا ،Carnegie Mellon بجومعاي

machine learningو صقير ادخ brain imagingإى ك بولركن ادغـوضقًا

ضريؼي ) ؼـقي( جديدة يؿؽـ مـ خالهلو حتديد أموكـ كطقت إفؽاور وادُاْدَركوت 

ااقي ًِّ  وذلااؽ بتحديااد إكااامط آشااتػعولقي العصااٌقي ،ادااخ ظااـ إصااقوت رم احِل

neural activation patterns اداخ ظـاد رؤياي  اذه  حَتُْدث ) ظفار( رمك الت

   .إصقوت

شتغرق  طقير  ذا اداوع مو يزيد ظذ العومن بؼقودة كاؾ ماـ ظاومل لؼد ا
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Locations of the discriminating voxels in object exemplar 
classification for one participant. (Credit: Image courtesy of Carnegie 

Mellon University) 
 (34)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلوشاقب وظاوملMarcel Just "مورشاقؾ جوشاً"إظصاوب الزوفقًاقر 

 .Tom M. Mitchell " قم مقتطؾ "الزوفقًقر 
 

ظا صخًصو  ؿ ووعفؿ حتً جفاوز التصاقير   ذه التجربي اثـو صوَرك رم

ِقر لعااة أصاقوت  وُظِرَض ظؾقفؿ ظاMRI Scannerك بولركن ادغـوضقً

وظـد ظرض الصاقر ظؾاقفؿ ُضؾِاَى ماـفؿ  .خمتؾػي  ةس أدوات وةس بـويوت

 اذه  مل يتؿ السكقاز رم .ُ عزِّ ظـفو  ذه الصقرك صوئص إصقوت التخ التػؽر رم

رم brain's visual cortexالتجربي ظذ مو يطرأ ظذ الؼاة الدمو قي الٌرصيي 
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 وإكام كون السكقز كؾف ظذ إجزات ادًئقلي ظاـ التػؽار رم ،أثـوت ظؿؾقي العرض

 .ادخ

Mitchell "مقتطاؾ"و Just "جوشاً"وهبذه الطريؼي اشاتطوع كاؾ ماـ 

ااي ااؾ إى كتقجااي  ومَّ ُِّ شااتجوًبي ا ن إكااامط آشااتػعولقي ادًُااتدظوةأك و اا ،التق

وكاذلؽ أماوكـ  ،كػًافو ظـاد كاؾ ادٌحاقثنك لؾؿثرات )الصقر( كوكاً  ا

   .طفقر و

إحدى إدوات ك ادِْطَرَقي )و  فعذ شٌقؾ ادثول اشتػعؾ )أثور( التػؽر رم

اداخ؛ فحركاي الياب بودطرقاي اشاتػعؾً الًاوحي  رمادعرووي( ظدة أجزات 

قًؿ مـ الؼااة الدمو قاي مًامول ظاـ ك ادخ )و  رمmotor areaاحلركقي

ُ ًتخَدم مـ أجؾف ى احلركوت العضؾقي الًٌقطي( أّمو صؽؾ ادطرقي والغرض الذ

 .  فؼد اشتػعؾ مـوضؼ أخرى

ح كؾ مـ لؼد  ه الدراشي بلن  ذMitchell "مقتطؾ"وJust "جوشً"رصَّ

نام اشتطوظو مـ خالهلو الز ـي ظذ إمؽوكقي حتدياد إحقٌ  ؛إوى مـ كقظفوك  

ف ظذ( العؿؾقي الػؽريي )مثر( واحد  ادر ٌطي بطكتthought process )التعرُّ

د ؾ إٓ إى إمؽوكقي التؿققز بن أِـوف إصاقوت  .حُمدَّ َِّ فولدراشوت الًوبؼي مل  تق

مؼوباؾ الٌـوياوت، أّماو  اذه  حمادد وآخار ا كاوٕدوات رم مجًؾي ا ولقس بن صئ

الدراشي فؼد كطػً ظـ إمؽوكقي التؿققز بن صاقئن يـتؿقاون إى الصاـػ كػًاف 

  .)بن أداة وأداة أخرى(
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 لعٌتااف ضريؼااي  عؾااؿ ألاايى ولاادور الؽٌاار الااذالتـقيااف بجاادير بولااذكر 

machine learning ؾ إى  ذه الـتقجي؛ حقٌ   رم ُِّ ؿ  قجقاف ) ادريى( التق

كحااق اشااتخراج  ؛لؾحوشااقب بطريؼااي معقـاايalgorithmك الـظااوم اخلااقارزم

 )اشتخالص( إكامط آشتػعولقي مـ ماخ أحاد ادٌحاقثن بوشاتخدام بقوكاوت

data ؿ دمؿقعفو مـ أحد أجزات  ذه الدراشي، ثؿ اختٌور )دمريى(  ذه الصقغي 

 .آخر خمتؾػ مـ الدراشي كػًافواحلًوبقي بوشتخدام بقوكوت أخرى متعؾؼي بجزت 

لؼد أثٌتً  ذه الصقغي احلًوبقي قدرمو الػعؾقاي ظاذ حتدياد إفؽاور )إكاامط 

 ادور باذ ـ ك  عزِّ ظـفو الصقر ادعرووي( التك آشتػعولقي ادَُؿثِّؾي لألصقوت الت

 اؿ اشااتخراجفو مااـ ك أحاد ادٌحااقثن ظاذ أشااوس إكااامط آشاتػعولقي التاا

 .  خريـادٌحقثن أ

ًٓ  ثر  ذه الدراشي إن  فامًّ   ؾ إكاامط آشاتػعولقي ادَُؿثِّؾاي هلاذه م  ًوؤ

 عز ظـفو الصقر( واحدة ظـد كؾ الـوس أم أنو ختتؾاػ ماـ ماخ ك إصقوت )الت

 إى آخر؟ى با

ُيْثًٌِ  ذا اجلزت مـ الدراشي ا  " ذا الصدد   رمMitchell "مقتطؾ"يؼقل 

بان commonality أو ِشاَؿي ُمطاَسكيقوشااًم ٌؾ ا أن  ـاوك كام مل ََيُْدث مـ ق

  ."ضريؼي مثقؾفو لألصقوت كػًفو  إخموخ الٌايي ادختؾػي رم

أشتوذ مًوظد ا Svetlana Shinkareva "شػقتالكو صقـؽوريػو"و ضقػ 

مي الدراشي ا ق     يؾوئظؾؿ الـػس بجومعي كورولقـو اجلـقبقي وكو ٌي ُمؼدِّ
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احلوشقبقي لتحديد أموكـ كطاقت إفؽاور  اخلقارزمقيالصقغ  إن اشتخدام "

ُيؿثِّؾ اخلطاقة brain activityك الٌايي ظـ إصقوت ظـ ضريؼ الـطوط الدمو 

ؾ يقًمو مو إى ،إوى كحق مزيد مـ آكتطوفوت العؾؿقي اجلديدة َِّ  وكلمؾ أن كتق

وإكام ادر ٌطاي  ،حًىف picturesإمؽوكقي حتديد إفؽور ادر ٌطي لقًً بولصقر 

sentences"(35) كذلؽ، ومـ َبْعِد و اجلَُؿؾ words بولؽؾامت
 

(36). 
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 حـٌ ايجايـصـفـاي
 ايعـالقة بني ايًُّػة ٚايفهـس

 تطاؤالت َطسٚسة:
 من العالقة بني الؾُّغة والػؽر؟ 

o مو رضورة كؾ مـ الؾُّغي لؾػؽر والػؽر لؾغي؟ 

o في لعؿؾقَّي التػؽر؟   ؾ يؿؽـ أن  ؽقن بِـَْقي الؾُّغي  ك ادَُقجِّ

o ؾ الؾُّغي  ك إداة القحقدة لؾتعٌر ظـ الػؽر؟  

  العالقة بني الؾُّغة والػؽر؟من ضبقعة 

o ؾ  ك ظالقي ا صول أم اكػصول؟  

o ٕى مـفام إشٌؼقَّي رم القجقد  لؾغي أم لؾػؽر؟ 

o ؾ يؿؽـ التػؽر دون لغي؟  

 ؟هتعبر ظـالتى  أو الؽؾ تالؽالم بني ، ومن العالقة بني الػؽر 

o  التعٌر ظـف؟ التك ؾ يمدى  ؿقض الػؽر إى  ؿقض الؾُّغي 

o بن ثرات الؾُّغي وظؿؼ التػؽر؟  ؾ ثؿي ظالقي 

 هل حدود الػؽر هى حدود الؾُّغة؟ وأكه حقث تتوق  هذه يتوق  ذاك؟ 

o متااك  عجااز الؽؾااامت ظااـ التعٌاار ظااـ ادطااوظر وإفؽااور؟



 



 

 

 

 

 
 

 ٚايفهس؟ ايًُّػةَا ايعالقة بني أٚال: 

 كاؾ رم يؿـحف الؼادرة ظاذ التػؽقاارى اإلكًون كوئـ يتؿتع بولعؼاؾ الذ "

ك ويال  ،و ققع ادًاتؼٌؾ ،حقلف مووقفو وحورض وك اث وادقجقدات التإحد

 ." ذه إحداث  لؾتعٌقار ظـ فؽار اإلكًون رم الؾُّغيدور 

 يًفهس ٚايفهس يًػة؟ ايًُّػةَا ضسٚزة نٌ َٔ 

بحقاٌ ٓ َيـَْػِصاؾ  كطوط ظؼذ والتػؽر ير ٌطون مًعو بربوط وثقؼ رم الؾُّغي

ٓ يًتطقع العؼؾ أن َيِصؾ إى ادرا ى الُعؾقو ماـ  ؾُّغيالدون وأحد و ظـ أَخر، 

 .(1)وطوئػ العؼؾ مـ أَخصِّ ك  ك الُؽّؾقَّي التك إفؽور الـظريي، وادعوك

يؽتًاٌفو ك أو ادػاو قؿ التاك فودعاوك .التػؽار ظؿؾقَّاي ولؾغي دور مفؿ رم

ـاف ماـ اآكًون ٓ ُبدَّ أن يُ  التػؽار، والتعٌار  شاتخدامفو رمْرَمز إلقفو برمقز ُمؽِّ

 بادور و صاٌو التاك الؽؾاامت أو إظاداد أو العالماوت، ك والرمقز  ا .ظـفو

ك فودعاوك .حتك يؿؽـ آحتػوظ هبو، ثؿ اإلفودة مـفاو ك؛فقفو ادعوك ىُّ َص  ُ ققالى 

اُفؾ  حتك  ًتؼر رم الذ ـ  ظؾ حوئرة رم ًْ رمقز مالئؿاي، فتثٌاً، و تٌؾاقر، وَي

ر و و ، يًتحقؾ ظؾقـو آحتػوظ بودعاوكك الؾُّغيفدون  .التػؽر شتخدامفو رما ذكُّ

 .(2)إى أخريـ أو  قِقؾفو

ر ؼقؿفو آكًون مع ذا ف وماع أَخاؽؾ ظالقي يُ ل ورشضً  ُ َعدُّ  كذلؽ الؾُّغيو
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ك لذلؽ  عـا ؛ؽري الػؽَ ؾَ ط مَ و دون  قشُّ  ذا ٓ يؽقن  ؽـً  وكؾ ،مـ حقلف ملَ والعو

وذلاؽ بس قاى  ،"ت مو لطاخص آخاركققل ص و رمر ٌي فؽر صخص م "  الؾُّغي

 ،الاـػس  ضاطرم رمك لؾتعٌار ظاـ اخلاقاضر التا ؛ اللقػ الؽؾاامتو إلػاوظ

  .(3)العؼؾ  تدافع رمك إفؽور الت فصوح ظـواإل

ُ عان اإلكًاون ظاذ دمًاقد فؽاره أو بؾقر اف وِاق ف  الؾُّغايإذا كوكً و

ي وُيثرهيو بودصطؾحوتظذ الدِّ  الؾُّغيو داولف، فولػؽر بدوره ُيعن   .قَّ

اخلطااوب أو   كي  عـاالققكوكقَّااا "Logos" كؾؿااي ومااـ اجلاادير بولااذكر أنَّ 

ا ، ورم(4) ادـطاؼ العؼؾ والػؽار أوك كام  عـ ،الؾُّغيالؽالم أو  دد يؼاقل  اذا الصَّ

   " قجؾ"

حتقيؾ اداوّدة  حقٌ يتؿُّ  ،قط بن اإلكًون والطٌقعيإذا كون العؿؾ  ق القش"

اإلكًاون ضٌقعتاف وجاق ره فاقام  عِواقْ ظـ ضريؼف ُيؿَ ى اشطي العؿؾ الذاخلوم بق

بن الػؽار والقجاقد، فاولػؽر  إخرى وشقطك   الؾُّغي فننَّ  ،يصـعف ومو يـتجف

 عؽس لـاو الصاقرة ك ادرآة التك   الؾُّغيو ، إى ظؼؾـي القجقد وففؿفيًعك دائاًم 

 ."لػؽرا داّلي ولؾُّغييطّؽؾفو الػؽر ظـ القجقد، فك الت

العاومل  أّناو أداة لتـظاقؿ مقواقظوت وحققيتفاو رم الؾُّغايو تجّذ فعولّقاي 

إكاقاع  مثؾ  صـقػ الؽوئـوت إى كٌوت وحققان وإكًون، و صـقػ ؛و صـقػفو

 :Delacroix "دى ٓ كروا" يؼقل، وإجـوس

لقس شقى مذيى  ريد واحلؽؿ طقير لؾؼدرة ظذ التج  ربقي وكؾَّ  كؾَّ  إنَّ " 
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 .(6) (5)"ولؾُّغيبصـوظي كػًف ب الؾُّغي الػؽر يصـع غي، إنَّ لؾُّ 

َٝة  ِٓ َٛدِّٗة يى ٖ ايًُّػةٌٖ ميهٔ إٔ تهٕٛ ِب َّةامُل  ؟ايتفهري عًُ
ؾف ؛التػؽر ظؿؾقَّي دوًرا كًٌرا رم الؾُّغي ؾعى  ، الؾغي ظؿؾقي التػؽر ؼد ُ ًفِّ

التػؽار  ظؿؾقَّي الؾُّغي ذه  قد  عقؼوأكثر كػوتة ودقي، أو قد دمعؾفو أكثر  عؼقًدا، و

ك  ا الؾُّغايقاد  ؽاقن بِـَْقاي وأخًرا  ،بعض احلوٓت و قجففو  قجقًفو خوضًئو رم

في ل  .(7)التػؽر عؿؾقَّيادَُقجِّ

ػ كاذلؽ ماـ أصاؽول  و، وإكاام  تاللَّ مـ الؽؾامت وحدَ  الؾُّغيػ ٓ  تللَّ و

َيْرماز  .ًضو مـ  راكقىام  تللػ أيك ،أخرى أِغر مـ الؽؾامت وأكز مـفو لغقيَّي

ف ادػفقم بلكف مثقؾ داخاذى كؾ صؽؾ لغق  وكؾ  ركقى إى مػفقم معن )وُيعرَّ

(، ولعاؾ ؾغقيَّيشتجوبي اللصـٍػ مقجقد مـ اخلزات وادػفقم يطؽؾ أشوس آ

 .الؾُّغي أكقاع ادػو قؿ ادُؿثَّؾي رم يؼقدكو إى الٌحٌ رمذلؽ 

َيـَْطٌِاؼ  .دون أن يؽقن ظاذ دراياي هباو الؾُّغيمـ مػو قؿ  اؿ ادرت ظديدً يتعؾَّ 

ظاذ الار ؿ ماـ أن  اذه ادػاو قؿ  طار إى و ، ذا ظذ معظؿ ادػو قؿ الـحقيي

َّٓ مـ اخلزة،  معقَّـيأِـوٍف  مـ الـاوس يظؾاقن ظاذ  ار دراياي هباذه  اأن كثرً إ

دماد ؿ  امفقبان بِـَْقتاك ن ُيقَجاد  طاوبف جزئاوفنذا ُظِرَض ظؾقفؿ مجؾت .إِـوف

  ادثول أ ك كام رم ؛حتديد إجزات ادتامثؾي يقاجفقن ِعقبي كٌرة رم

He showed him the way to get there. 

 .)أراه ضريؼ الذ وب إى  ـوك(
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He wanted to buy his mother a present. 

 .( ديَّيلقالد ف ى )أراد أن يطس

ك اجلؿؾاي الثوكقاي التا الؽؾؿاي رمحتديد  ادثول الًوبؼ رم َ ْؽُؿـ الصعقبي رم

 .اجلؿؾي إوى رم "him" الـحقيي وطقػي ُموثِؾ وطقػتفو

ِؿاؾ مػاو قؿ يٌادو اك اكقى الت ـوك بعض الس ظاذ ادًاتقى كتًاوهبو حَتْ

ًٌو رمى الطعقر    ذه اجلؿؾيحتؿؾف ى ادػفقم الذ كحق ؛أ ؾى إحقون ِع

The faster I ran the better I felt. 

 .أفضؾ(ك جريً أهع صعرت بلكـ)كؾام 

أحقوًكو مو َيْصُعى ظذ ضالب ى الذ Correlationمػفقم السابط  أٓ و ق

مًوظدة  مٓت الطالب ظذ ففاؿ ادػفاقم   تًـَّكلـ و ،اإلحصوت ادٌتدئن ففؿف

 َّٓ  .ومعـوهى بوإلصورة إى  ذا السكقى الؾغقإ

ٌؿًاوظدة ف التػؽار؛ عؿؾقَّايلك ذات َظْقٍن حؼقؼا الؾُّغيمـ  ـو  صٌو بِـَْقي 

ر و  الساكقااى الـحقيااي يًااتطقع اداارت  عؾُّااؿ ادػااو قؿ إكثاار  عؼقااًدا، و ااذكُّ

 مثؾ  ،شتخدامفووا

ٌَّعي القلد)   The boy's hat (ُق

 Herbivorous mammals                   (لعطىاالثديقوت أكؾي ) 

ي ِخرة جٌؾ ضورق)   The top of the rock of Gibraltar   (ِقؿَّ

 Excess of income over outgo  (زيودة الدخؾ ظـ ادرصوف) 
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 (أثورت ادطؽالت إخالققي ظؾامت الـػس)

Psychologists aroused over ethical problems 

   آشاتدٓل، أو التػؽار ادـطؼاكالؾُّغايـاف ُ عقِّ ى ُيْطَؾؼ ظذ التػؽر الاذ

"Reasoning"، شتدٓل إى َحد  كٌر ظاذ الؼادرة ظاذ  آو عتؿد الؼدرة ظذ

 الًمال ادطروح  ـو  و .شتدٓلقيآ عؿؾقَّيال رم معقَّـي الصقو ي الؾػظقي خلطقات

ي ى مدً ى إى أ  ؟"كحقيي"وجيى أن  ؽقن  ذه الصقو ي  ومَّ

ماو  ةً آشاتدٓل ظاود ظؿؾقَّايذلؽ ٕن  ؛ ذا الًمال ـَ ْصُعى اإلجوبي ظ

اد  ُأْجرَيً ظديد مـ ادحووٓت والتجاورب دالحظاي وقد .وحَتُْدث داخؾقًّ  ِْ وَر

 Spoken "التػؽاار ادـطااقق"شااتخدام ضريؼااي بو داخؾقَّااي ااذه العؿؾقااوت ال

thinking،التعٌر ى أ ؛"ِقت ظول"ُيْطَؾى مـ ادٌحقث فقفو التػؽر با ك والت

أن ادٌحاقث ٓ  قجد وامكي واحادة ظاذ مع مالحظي أكف  ، يػؽر فقف بولؽالمظامَّ 

، حتك وإن قوم بذلؽ ظـ و كوماًل  ظـ ظؿؾقوت  ػؽره  عًٌرا لػظقًّ يًتطقع التعٌر

 ظؿؾقَّايظذ َشْر ى اجلفرك لؾػظاإلكتوج ا ظؿؾقَّيظـ إمؽوكقي أن  مثر فضاًل  ،قصد

شتدٓل؛ فؼد كطػً إحدى الدراشوت ظـ أن الربط بان التػؽار والؽتوباي آ

ظاذ كػًاف  طاكتال اذا الؽومؾ لؾتػؽار، وَيـَْطٌِاؼ ظذ كحق هيع يمخر الـؿق 

 ."التػؽر ادـطقق"

 اؿ احلصاقل ظؾقفاو ماـ ك تاالقاقع، مل  ؽـ معظؿ التؼورير الؾػظقاي ال رم

َّٓ شتخدام  ذه الطريؼي ادٌحقث بو  دُ ٌْامل يَ  ، كام ؼورير ظـ أصقوت حدثً بولػعؾإ
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شتدٓل ي ُمطوبًؼو لعؿؾقوت آادطؽؾ ؾِّ أثـوت َح رم يـطؼ بف ادٌحقث ى الؽالم الذ

ٌَْفاًم  وولؽـف كون ظذ إحرى كالمً  ،يؼقم هبوك الت ٓ يطاوبؼ  ؾاؽ   ر دققاؼ وُما

 .العؿؾقوت

 ؼاقل أن الؼادرة ظاذ ك التا ػرواقَّيمـ  ـو، كون مـ الصاعى إثٌاوت ال

د ظاذ الؼقاوم طاؽالت(  عتؿاالؼقوم بولعؿؾقاوت ادـطؼقاي وحاؾ ادأى التػؽر )

 ظاـ مضاؿقن مع ذلؽ ٓ يؿؽاـ التعٌارو، و ي لػظقًّ ٓلقي مصقبخطقات اشتد

َّٓ كثر مـ إحقون  شتدٓل رمظؿؾقوت آ ـ أن الر ؿ مظذ بولطريؼي الؾػظقي، إ

ا آشتدٓل قد  ؽقن رم عؿؾقَّيالـتقجي الـفوئقي ل وذ قارار بااات ِقرة فِْعاؾ كوختِّ

   .شقورة مثاًل 

 :(زانى)اإلدى ايُٓٛ املعسفى ف ايًُّػةدٚز 
 ؛"التػؽار"  تطؾَّاىيٌدو أنو ك  ًتطقع احلققاكوت أدات ظديد مـ ادفوم الت

 "مطاؽؾي التغقار ادازدوج"يؿؽـ  دريى ِقْرد راصد ظذ َحاّؾ   عذ شٌقؾ ادثولف

Double-Alternation Problem شؾًااؾي متعوقٌااي مااـ  أن يااتعؾؿ رمى أ

أو  ى(جفي القؿان ) وديؼ رمو أشػؾ أحد الصـووٓت الٌحٌ ظـ الطعوم إمَّ ادح

دائااًم ماو ى الاذ Sequence ويؽقن التعوقى ،جفي الطامل )ش( أشػؾ آَخر رم

يٌدو أن مو يؼقم بف  .ش شى ى ش ش ى ى ََيُْصؾ مـ خاللف ظذ الطعوم  ق  

ر ماو إذا كاون قاد  قفٕن ظؾ ؛ىالؼرد  ـو  ق كقع مـ أكقاع الـطوط الرمز أن يتذكَّ

ٓ يؿؽــو معرفي ماو  ؟ أم ٓالطعوم أشػؾ ِـدوق معنَّ  قوم مـ قٌؾ بولٌحٌ ظـ
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ا ؟أم ٓ "الَعدّ "إذا كون الؼرد يًتطقع  و  اق ماو إذا ولؽـ كؾ مو يؿؽــو معرفتف حؼًّ

 يًتطقع  عؾُّؿ أدات ادفؿي أم ٓ؟كون الؼرد 

ؾي لدى ظؾامت الـػس رم  Mental دراشي الـؿق العؼذ مـ إشولقى ادُػضَّ

Development ك ؿ بعًضااو مااـ ادطااؽالت التااؤإظطااو  ضػااول الصااغورلأل 

ُأْجرَياً دمرباي   عذ شٌقؾ ادثاول؛ فثؿ يطؾٌقن مـفؿ حؾَّفو ،يعطقنو لؾحققاكوت

ْكُتِطااػ أنااؿ ٓ ا، ثااؿ مطااؽؾي التغقاار اداازدوج ادااذكقرة آكًػااو ظااذ إضػااول

ًٌاو ماـ  يًتطقعقن  عؾُّؿ أدات  ذه ادفؿي حتك يٌؾغاقا ثالثاي أظاقام وكصاػ  ؼري

ًٌاو الُعْؿر، وماـ ذلاؽ العؿار حتاك ظ  العاوم اخلاومس  ؼري ٓ يًاتطقعقن الاتؾػُّ

أن يعازوا ظـفاو ٓ يًاتطقعقن  ىأ؛ يامدون ماـ خالهلاو ادفؿايك بولؼوظدة التا

اخلومس يًتطقع معظؿ إضػاول الطٌقعقان  عؾُّاؿ  بحؾقل العوم ، ولؽـبولؽالم

ظ هبو    .ادفؿي والتؾػُّ

ن الطػؾ قد  عؾَّؿ ادػفقم ماـ قٌاؾ بطريؼاي لػظقاي يٌدو واوًحو أكف إذا كو

حاتامل فانن ا ك،شاقوق كؿاقه القاقم ػفقم( رميرمز إى ادى شؿ الذ عؾؿ آى )أ

يؽاقن فقفاو  اذا ادػفاقم ك قاقػ التادمققػ مـ ى أ حؾ ادطؽؾي رم كجوحف رم

 .الر ؿ مـ ظدم طفقر ادػفقم بطؽؾ واووظذ يؽقن أكز،  ا وًج رِ َح 

اافؿااي ادُثااورة  ـااو   ااؾ  ُ اد ؼضااقَّيال  ظؿؾقَّااي ؾغقيَّاايؾ ادثاارات الفِّ ًَ

ت ٕشااامت ادثاارات يًااوظده ظااذ قااف؟ و ااؾ معرفااي اداارقالتػؽاار أم  ع

ذلااؽ ظااذ  ااذكر و أو  يًااوظد اداارتَ   ااؾو؟ متٌااويـشااتجوبي هلااو بطااؽؾ آ
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 مطؽالت أخرى؟  شتخدامفو رما

أو الؽؾاامت  لؾُّغاياظدياد ماـ التجاورب ظاذ فوئادة  الز ـي رم ًلؼد م

يؽاقن ك  ؾاؽ التا يً خوِ ،هيو بلصؽوهلو ادختؾػييمدِّ ك ادفوم الت وأ قتفو لؾػرد رم

الاذاكرة  رم perceived impressions كطٌوظوت ادُْدَركايآ "ختزيـ"ظؾقف فقفو 

ااٌو  فااولُعاّمل الااذيـ يعؿؾااقن رم .معقَّـااي و ااذكر و بطريؼااي مااثاًل ي مصااوكع الصِّ

ـ قدرمؿ ظذ مققز إلاقان ،مـ أشامت إلقان ايتعؾؿقن كثرً  ًَّ ٓ  .ومـ َثؿَّ  تح

ناو إحقاٌ  ؛يتعؾؿقناو  ًاوظد ؿ بولػعاؾك صؽ أن أشامت إلقان اخلوِي التا

ؾ  اـ ماـ قادرمؿ ظاذ  ،التقاِؾ ظؿؾقَّيُ ًفِّ ًِّ  التعارف ظاذكام أنو  زياد وحت

 "باراون"ون إمريؽقون أثًٌ ذلؽ العود .الذاكرة و ًؿقتفو إلقان ادحػقطي رم

Brown جرلقـقٌ"و" Lenneberg التجربي أ قي رم  

ًٍ واحد ُظِرَض ظذ جمؿقظي مـ ادٌحقثن أربعي ألقان رم ثاالث  لػسة وق

جادول كٌار  ثقان؛ ثؿ ُضؾَِى مـفؿ بعد كصػ دققؼي العثقر ظذ  ذه إلاقان رم

ظـادمو ُشائَؾ ادٌحقثاقن ظاـ و ،يضؿ موئي وظايـ لقًكو ُمر ٌَّي وفًؼو لـظوم معن

 دود وأثـوت ظرض إلاقان ظؾاقفؿ حادَّ رم أجوبقا بلنؿ  كقػقي أدائفؿ هلذه ادفؿي

شاتدظق و ماـ اك ذاكرمؿ، ثؿ اشتخدمقا  ذه إشاامت التا وحػظقا أشامت و رم

 و يدل ظذ أكف لق مل  ؽـ أشاامت  .العثقر ظذ إلقان إربعي ادطؾقبي ذاكرمؿ رم

   .ن معروفي لؽون إمر أِعىإلقا

دمربي ظاذ  Hovland " قفالكد"و Kurtz "كر ز"العودون  كذلؽ أْجَرى
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 إضػاول رمك ُأْظطِا .جمؿقظتن مـ إضػول َظَروو ظؾقفؿ جمؿقظي ماـ إصاقوت

ادجؿقظي إوى ورقي هبو ظديد مـ الؽؾامت ثؿ ُضؾَِى مـفؿ َوْواع دائارة حاقل 

ادجؿقظاي الثوكقاي ُأْظطاقا  ورم ،ُظِرَوً ظؾاقفؿك ٕصقوت التُمثِّؾ اك الؽؾامت الت

مثؾ  اذه ك ورقي هبو ظديد مـ الصقر وُضؾِىَ مـفؿ ووع دائرة حقل الصقر الت

وجدا أن ادجؿقظي إوى كوكً أفضؾ مـ ادجؿقظي  أشٌقع بعد ُمهِّ  .إصقوت

ف ك  ذكر إصقوت الت الثوكقي رم اال ماـ  ،لقفاوإُظِرَوً ظؾقفؿ والتعارُّ َِّ وقاد  ق

ؾ أكقاًظو  الؾُّغيذلؽ إى أن   .مـ التػؽر معقَّـيأو الؽؾامت ُ ًفِّ

ظديد مـ التجورب أيًضو إمؽوكقاي  عاديؾ ضريؼاي  أثًٌ بعض الٌوحثن رم

فنذا مو قوم  الؽؾامت ادًتخدمي لقِػ ادثرات، "كمعوك" عؾُّؿ ادٌحقثن بتـقيع 

حاتامل ا، شقؽقن كػًف شؿوٓب نـ( خمتؾػيثر )أو منالتجربي بتًؿقي صقئى جُمْر

شاؿن بو حولي مو إذا مو شامَّ و ـف رمأكز م فوكػًولطريؼي شتجوبي ادٌحقثن هلام با

 .خمتؾػن

أن  عؾقؿ الطػؾ إضالق  Winifred Shepard "ويـقػريد صقزد"كتطػ ا

 ز ؼاوىال إمحر،   تللػ مـ مؼوضع ٓ معـك هلو ظذ إوقاتك كػس إشامت الت

ؿ ا حتك ولق كون التدريى  ،شتجوبتف هلذه إوقات الثالثيوإِػر شقجعؾف ُيعؿِّ

 .ظذ الؾقن إمحر إِذ

ُ ًاتخَدم لقِاػ ك  إشاامت )الؽؾاامت التاإذا كون مـ ادؿؽـ أن ُ غارِّ 

ادثرات، فؿـ ادؿؽاـ أن  شتجوبوت ادرت هلذهُ طَؾؼ ظذ ادثرات ا كصقوت( التإ
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شتجوبو ف لؾؿثرات ظاذ كحاق قاد ٓ  إشامت أو ا ظذ إقؾ ا ُ غرِّ  ذه اظف ختد

ذ ادزيد مـ إدلي التجريٌقي، ضالع ظإذا كون ظذ درايي هبو )لالحول مو  يٌتغقف رم

 .("جقن كورول"لا  "والػؽر الؾُّغي"مـ كتوب  89-81ص كظرا

 Semanticقايلاٌعض ادغولطاوت الدٓل إشاوسك ُ َعد  ذه احلؼقؼي  

Fallacies كاااوواويو " َياااْذُكر لـاااو .يؿؽاااـ أن كؽاااقن ُظْرَواااي هلاااوك التااا" 

S.I.Hayakawa  ًٓ و ق أن الطخص العوضؾ ظـ العؿاؾ يـظار  ، ظذ ذلؽمثو

ظقائاد  المن "شتحًاون إذا ماو ُأْضؾِاَؼ ظؾقفاو ُمـَو لف كظارة اك  اإلظوكوت التإى

 .(8)"إظوكوت"مو ُأْضؾَِؼ ظؾقفو  شتقوت إذابقـام يـظر إلقفو كظرة ا، "كظإجتام

 :ٌ ايكٍَُِٛذَُ
ر اإلكًون رم ار ظؿؾقاوت  ُيطقِّ ُمثِّاؾ خزا اف وُمْدَركو اف  داخؾقَّايُظْؿاٍر ُمٌؽِّ

ااقَّي بطريؼااي ًّ ك ثااؿ إظودمااو إى الااقظ ،الااذاكرة يؿؽااـ معفااو ختزيـفااو رم احِل

Consciousnessإِاؾ أثورماو رمك  قوب ادثرات الت بزاظي رم ومعوجلتفو ،

وأن يًتجقى هلو،  داخؾقَّيؿؽـ لإلكًون أن يؽقن واظًقو هبذه العؿؾقوت الومـ اد

، "التخقُّااؾ"، "التػؽاار"مثااؾ   ووظـااد  عؾُّؿااف لؾغااي قااد ُيْطؾِااؼ ظؾقفااو ألػوًطاا

 .، وكحق ذلؽ"ادعتؼدات"، "ادػو قؿ"، "إفؽور"، "التصّقرات"

تخدم إصااخوص جتامظقااي حقااٌ يًاابقئااي ا مااو يـطاال الطػااؾ رم ةً ظااود

َ ْظَفاار  .لؾتقاِااؾ والتػااو ؿ فااقام بقااـفؿ معقَّـاايالااذيـ يعقطااقن فقفااو لغااي 

ثق و ك التا داخؾقَّايوبان العؿؾقاوت ال الؾُّغايالعالقي بن  اذه  يؼاقم هباو ُمتحادِّ
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 . عومالمؿ اخلوِي مع بقئتفؿ رم

يؼاقم ك التا داخؾقَّايالعؿؾقوت الربط أوى مراحؾ  عؾُّؿ الطػؾ لؾغي يتؿ  رم

بقئتاف، ولؽاـ  رون رميًتخدمفو أخك هبو الطػؾ قٌؾ  عؾُّؿف الؽالم بولرمقز الت

 وثؾاي  داخؾقَّيالطػؾ لٌِـَْقي لغتف،  صٌو ظؿؾقو ف ال Assimilation شتقعوبظـد ا

اإلكًاون الطاعقريي أو التػؽر  ق معوجلي و .أكثر فلكثر ؾغقيَّيلعؿؾقوت مجوظتف ال

 .مو يؽقن ذلؽ هبدف َحّؾ مطؽؾي مو ةً ، وظوديداخؾقَّ  ر الطعقريي لؾعؿؾقوت ال

 ر ؽز ظذ ك الت داخؾقَّيا أو بوٕحرى العؿؾقوت ال ؾغقيَّيقد َ ْظَفر الرمقز ال

دة ا بقوقح رم لغقيَّيرمقز  د ا ،التػؽر ظؿؾقَّي حُمدَّ ًٌو مو حُتادِّ أناو ى أ ،دمو افو ول

ف  ػؽر الػردك التك    ًاؿقتفو الرماقز  كًاتخدم رم كادػاو قؿ التا ُ َعدُّ و .ُ قجِّ

يال اط الؾػظا ىا أ ؾغقيَّ  "أدوات"اا  Verbal mediation أوك ظؿؾقاوت التقشُّ

 بؿعـك أنو  ،لؾػؽر

o دكااو ظااذ إقااؾ بااٌعض ادثاارات ال ٌٌِّي  داخؾقَّاايُ زوِّ وادثاارات ادًُاا

  ًتفؾُّ ك ورجقي الت ـؼؾ  ًؾًالت إحداث مـ ادثرات اخلك شتجوبوت التلال

 ـفقفو. ُ ك شتجوبوت الظو رة التإى آ داخؾقَّيال يعؿؾقَّ لا

o  ى ظـ ضرياؼ الاتع ،داخؾقَّيُمثِّؾ بِـْقوت أو أكظؿي لعؿؾقوت ًَ ؾُّؿ أو ُ ْؽت

حتدياد ماو إذا  فامًّ وحوشاًم رمميؿؽـ أن  ؾعى دوًرا  ،ظـ ضريؼ اخلزات ادووقي

زا إىك ػؽر شقـتفكون  ًؾًؾ ال  ؟ةشتجوبي طو رة كوجحي أم ُمعزَّ

كتًٌفو ظـ ضريؼ اخلازة ادوواقي ماـ ا معقَّـيامتالك اإلكًون دػو قؿ  ُيَعدُّ 
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إن  .ادطاؽالت وأدات ادفاوم ادختؾػاي الرئقًقي ادًُاوِظَدة لاف ظاذ َحاؾِّ العقامؾ 

 عؿؾقَّاايالقاقااع مااـ القطااوئػ الرئقًااقي لؾ  اادريس مثااؾ  ااذه ادػااو قؿ ُيَعااد رم

او مو يتؿ ا ولقس دائاًم ا ةً ظودوالتعؾقؿقي.  ؛ حقاٌ ياتؿ  رمقاز  اذه ادػاو قؿ لغقيًّ

مؼوركااي و، ادطااؽالت ا كؿػااو قؿ اداُمَثؾااي َحااؾِّ   رمقااز أكثاار ادػااو قؿ أ قااي رم

ُمْعَجاؿ  وكحق و ا رم ...الًٌٌقيو ك،التًؾًؾ الزمـو ك،ادققع ادؽوكوإحجوم، 

الػؽرياي دون ـ ادفاوم وبِـَْقتفو الـحقيي. وماع ذلاؽ ُيْؿؽِاـ أدات ظدياد ما الؾُّغي

ؾغقيَّيشتخدام الرمقز الا
(9) (10). 

 األداة ايٛسٝدة يًتعبري عٔ ايفهس؟ى ٖ ايًُّػةٌٖ 

ُكعزِّ هبو ظاـ أكػًاـو؛ فؼاد كًاتخدم ك إداة القحقدة التك   الؾُّغيلقًً 

 و عٌارات القجاف ،gestures كاوإليامتات ؛الؾُّغايأشاولقى أخارى إى جوكاى 

facial expressions. 

يرشاؿفو ك التافولصقر  ،ظـ ضريؼ الرشؿمثاًل الٌعض ظـ أفؽور ؿ  ُيعزِّ 

َّٓ ك الػـوكقن مو    .(11)أذ ونؿ مـ أفؽور دو يدور رم كعؽوساإ

ًٌَ أن  ماـ إكظؿاي التعٌرياي التاك  ُيعدُّ  التؿثقؾ الؾغقى لألفؽورولؽـ َث

لـتـوول  .وبتـقظفو و عدد قدرام ا دون  ر و مـ أكظؿي التؿثقؾ إخرىا ز  تؿقَّ 

التعٌر ظـ ادعـك  مـ إكظؿي التؿثقؾقي التك  ًتخدم الصقر فؼط رم وخمتؾػً  وكقظً 

 .لؾز ـي ظذ ذلؽ ؛كالفتوت الطرق

لتـؼاؾ إى  ؛قد حتؿؾ إحدى الالفتوت ِقرة لًقورة  ـحادر ظاذ الطرياؼ
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  تؿثَّؾ رم حتذير ؿ مـ الؼقاودة ظاذ  اذا الطرياؼ معقَّـيشوئؼك الًقورات رشولي 

 ظـ احلَاَذر ماـ ؿؾ ٓفتي أخرى ِقرة لطػؾن ُ عزِّ وقد حت ،قفحقٌ الثؾقج ُ غطِّ 

لؼقاظاد  و ٓ صؽ فقف أن  ذا الـظوم التؿثقذ يػتؼار إى ا .ظٌقر إضػول لؾطريؼ

شتخالص ادعـاك ولي الربط بن  و ن الالفتتن ٓشتح و شقمدى إى ا ؛سكقٌقَّيال

و ق حتذير إضػول مـ العٌقر فقق الاثؾٍ الاذى  أٓ ،الالفتي الثوكقي الذى حتؿؾف

 .(12)يغطك الطريؼ

ظاذ ظؽاس ا كفاذا  ًؿ العؼؾ الذى َياقى كظوًماو مثقؾقًّاوأن َيتَّ ٓ يؿؽـ 

 productivity andبنكتوجقاااي الػؽااار وكظومقتاااف  ا العؼاااؾ اإلكًاااوكك

systematicity of thought،  َّ؛يًؿ بوجلؿقد وظدم ادروكابؾ ظذ العؽس شقت 

َّٓ ٕن َمـ يػؽر بعؼؾ كفذا لـ يًتطقع التػؽر  دة إ رم أفؽاور ذات مضاومن حُمادَّ

م الؾغاقى التؿثاقذ رم أمو العؼؾ اإلكًوكك الاذى يًاتخدم الـظاو .ودققؼي لؾغويي

 يدور بف مـ أفؽور فؾديف الؼدرة ظذ  ركقى أفؽور جديادة؛ فولؼقاظاد التعٌر ظامَّ 

يال الؼدرة ظذ إكتوج أظداد ٓ حرص هلو مـ إفؽور ماـ  التك يزخر هبو مـحف ؾغقيَّ

 .(13)ظدد حمدود مـ الؽؾامت

ولي التك  ًوظد ظاذ  ؾغقيَّيكظوم الٌـقوت الوإذا كون  مـ أكظؿي التؿثقؾ الػعَّ

ؾ وجاقد ِػاغْ أن كُ كػًاف ال يـٌغك ظؾقـو رم الققً ف ػًر ضٌقعي الػؽر اإلكًوكك، 

 .ظديد مـ أكظؿي التؿثقؾ إخرى

يًؿو ادجول رم بعض  ذه إكظؿاي بتػًار ضٌقعاي الػؽار اإلكًاوكك ٓ 
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َّٓ )كالفتوت الطرق رم ادثول الًوبؼ(،   شتخدام اخلرائط ُيَعدُّ مثقؾ إفؽور بو أنإ

ي ٕكظؿي التؿثقؾ ال ًَ
، فولـظاوم الاذى يًاتخدمف العؼاؾ ؾغقيَّايمـ إكظؿي ادُـوفِ

ظاوم التؿثاقذ اجلغارارم؛ فؽاام يًاتخدم اإلكًوكك رم مثقؾ إفؽور ُيطٌف ذلؽ الـ

ُ ًتخَدم اخلارائط رم مثقاؾ  ،ف مـ أفؽورداخؾرم مثقؾ مو يدور ب الؾُّغيالعؼؾ مُجَؾ 

ماـ  اشتخدام اخلرائط كثرً قد حتقى التؿثقالت التك  تؿ بو .يادعؾقموت اجلغرافق

 شاؿي ماـ شاامتى أ ادعؾقموت، وقد ُ ًتخَدم  ذه التؿثقالت رم التعٌار ظاـ

 .(14)العومل التجريٌك

 ،ختتؾػ ضريؼي مثقؾ اخلرائط لؾؿعؾقماوت ظاـ ضريؼاي مثقاؾ اجلؿاؾ هلاو

ادعؾقماوت  ؾ أدقِّ كؼا ظاذ ا بعؽاس اخلارائطا وذلؽ مـ حقٌ قادرة اجلؿاؾ 

  كودعؾقمي التولقي مثاًل  وأكثر و حتديًدا

Auckland city is in the north island of New Zealand. 

 .(لـققزيؾـداالكد بوجلزيرة الطاملقي أوك)أى  ؼع مديـي 

ؾـو اخلرائط اجلغرافقي شـجد العؽس ؾـ يًاتطقع صاخص ماو ف ،إذا مو  لمَّ

أن يًاتخؾص معؾقماوت ظاـ مققاع مديـاي ماثاًل لـققزيؾـادا خريطي  رمبولـظر 

شاتخالص معؾقماوت أخارى  ار ٌط بوكػًف دون أن يؼقم رم الققً  "أوكالكد"

، فؾـ يؽتطاػ مققعفاو "أوكالكد" مققع مديـي رمأحد ؿ  إذا مو كظر .هبذه ادديـي

ددن إخرى فحًى، وإكام شقعرف ظذ الػاقر كاذلؽ معؾقماوت إى ابولـًٌي 

حؼقؼي أنو  ؼاع فاقق مًاتقى وصؽؾفو، وكحجؿفو التؼريٌك،   أخرى  تعؾؼ هبو
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 ر ٌط كؾ  ذه ادعؾقموت بعضفو بٌعض و قجاد رم  .شطو الٌحر، ومو إى ذلؽ

 .ـ يريد معرفتفود كام أنو ُمتوحي لؾغويي مـ اخلريطي، جزت ِغر

ادعؾقمااوت الااذى يؿؽااـ أن حتقيااف خريطااي ثـوئقااي  َكااؿِّ  رمبااولـظر 

كًااتطقع أن كتخقَّااؾ أن إوااوفي ادزيااد  Two-dimensional map إبعااود

صاالكف زيااودة ادعؾقمااوت التااك حتؿؾفااو بطااؽؾ مؾحااقظ،  مااـ إبعااود هلااو مااـ

حتؿاااؾ  Four-dimensional map ماااثاًل إبعاااود فوخلريطاااي الربوظقاااي 

معؾقمااوت  ااربط باان إحااداث ادووااقي واحلااورضة، وقااد  ااربط باان  ااذه 

 .إحداث وأحداث أخرى مًتؼٌؾقي

ع الػؽار اإلكًاوكك  ـو كظوم اخلارائط التؿثاقذ  ػًاًرايؿؽـ أن يؿـح لتـاقُّ

د قدرا ف ٓ حرصا هلاو د صخص إكتوج أظادا ؛ فعذ شٌقؾ ادثول  يًتطقع أىو عدُّ

و ر قٌااف هلااذه  ،شااتخدامف لعـااورص خمتؾػااي رم اخلريطاايبو ،مااـ إفؽورادختؾػااي

ًّ يؿؽـ حتؼقؼ ذلؽ بو . بطرق خمتؾػيالعـورص ؿ لؾؽرة إروقي حقٌ شتخدام جُم

ٓشاتخراج  ؛بطرق خمتؾػيؿؽـ الربط بقـفو مـ ادعؾقموت التك ي  وئاًل  حتؿؾ َكامًّ 

 .آخر  وئؾ مـ ادعؾقموت كؿ

لؾطريؼاي التاك ياتؿ  وم اخلرائط التؿثقذ كذلؽ  ػًًراؽـ أن يؿـحـو كظيؿ

 عؿؾقَّاييؿؽـ حدوث  اذه ال .ر و بؿرور الققًمـ خالهلو كطقت إفؽور و طقُّ 

بدمٍ خريطتن بعضفام بٌعض، أو بتحديٌ خريطي مقجقدة بولػعؾ ظـ ضرياؼ 

ثاؿ  ،جغرافقي مـوخقي بلخرىدمٍ خريطي  مثاًل يؿؽـ  . زويد و بآخر ادعؾقموت
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مااع وِااقل معؾقمااوت جدياادة ظااـ  ـوخقاايشااتؿرار رم حتااديٌ اخلريطااي ادآ

 ،ر اخلريطي ََيُدث بؿقجى وِقل بقوكوت جديادةكجد أن  طقُّ  ؛ مـ  ـوالطؼس

هبو دمٍ الٌقوكاوت  د الؽقػقي التك يتؿُّ الؼقاظد  ك التك حُتدِّ وبؿقجى جمؿقظي مـ 

التاك و ؽذا  ؽقن اخلريطي الثوكقاي  .ػعؾاجلديدة الصودرة بوخلريطي ادقجقدة بول

لؼقاظاد  كتوًجو لؾخريطاي إوى ُمضاوًفو إلقفاو بقوكاوت ُمدَخؾاي وفًؼاو حتديثفو  ؿَّ 

 حتديثقي 

 .ي = اخلريطي الثوكقيؾَ َخ دْ اخلريطي إوى+ بقوكوت مُ 

دة موثاؾ Formal rules لؼقاظد ِاقريي وفًؼو عؿؾقَّيحَتُدث  ذه ال حُمادَّ

لذا يؿؽــاو  ؛ؾغقيَّيي الٌـقوت اليي ادـطؼقي التك كًتخدمفو رم معوجلالؼقاظد الصقر

 .رم  ػًر قدر ـو ظذ التػؽر ادـطؼك عؿؾقَّيشتخدام  ذه الا

 يواجه كظنم التؿثقل بنخلرائط بعض الصعوبنت:

 تعؾؼ الصعقبي إوى بولسابط ادُتٌاوَدل بان ادعؾقماوت التاك حتقهياو  .1

دة بوخلريطي بتحقيؾفاو إى ظدم إمؽوكقي اوَ تؿثَّؾ رم  ،ريطياخل ختصور ادعوكك ادُعؼَّ

الصاغرة احلجاؿ لـتـاوول إحادى اخلارائط  .أبًاط ظـورص بًقطي ذات معاونٍ 

معؾقماوت  ا وؿـ أصقوت أخارىا قد حتقى  ذه اخلريطي  ،كخريطي دؽتى مثاًل 

ى، وكاذلؽ ظاـ ادًاوحي اخلولقاي ظـ ظدد إصقوت ادقجقدة ظذ شاطو ادؽتا

 ،الػؽارة  اك أكاف ٓ يؿؽاـ التعٌار ظاـ إحادا و دون إخارى .تٌؼقي ظؾقفدا

حقٌ ٓ يؿؽـ إفراد ادعؾقموت ادتعؾؼاي بعادد إصاقوت  ،فؽال و مر ٌط بؤخر
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ادقجقدة ظذ ادؽتى دون أن يتؿ رم الققً ذا ف مثقؾ معؾقماوت أخارى  تعؾاؼ 

فقؽقن إمر ظذ العؽس ماـ  ،غيالؾُّ شتخدام و بوأمَّ  .جؿ ادًوحي اخلولقي ظؾقفبح

 رمفقؿؽـاف التػؽار  ،حقٌ يًتطقع اإلكًون إفراد كؾ معؾقمي ظاذ حادة ،ذلؽ

ى ظؾقف التػؽر  حجؿ ادًوحي اخلولقاي  رمظدد إصقوت ظذ ادؽتى دون أن يتقجَّ

 .ظؾقف

اادة .2 ظاادم قاادرة كظااوم التؿثقااؾ بااوخلرائط ظااذ مثقااؾ إفؽااور ادُعؼَّ

Complex Thoughts، إفؽور التك  عز ظـ الـػاك أو Negation. لــظار

كقػ  )أى إنو ٓ مطر( .It is not rainingأ قي  كجؾقزيَّيإى اجلؿؾي اإل مثاًل 

 ؟يؿؽـ أن ُمّثؾ اخلريطي  ذه اجلؿؾي

ر اخلريطي اد ِقر فاقق ادديـاي ى أ ي  ذه احلؼقؼي بعدم إدراجقَّ ـوخقد ُ صقِّ

َّٓ  عز ظـ شؼقط إمطور،  أن  ذه الطريؼي لاـ  اـجو رم التعٌار ظاـ معـاك  إ

كعدام شؼقط إمطاور بعادم إدراج ؛ ٕن اخلريطي بذلؽ مثؾ اكجؾقزيَّياجلؿؾي اإل

كعادام شاؼقط معؾقمي  ػقاد معـاك اى أ  و مـخؾقّ  وبولتوى ،رمز يؿثؾ إمطور

َّٓ ن اخلريطي لـ  ـجو رم التعٌر ظـ  ذا ادعـاك إ .إمطور ي  ػقاد باندراج مجؾاإ

 .رم  ذه احلولي ورضورىى  ريطي حتؿكى مع اخل الؾُّغيشتخدام أى أن ا ؛ادعـك

شاتخدام اخلارائط رم  كظرياي التؿثقاؾ بوظساض إكز ظاذيتؿثَّؾ آ .3

وكذلؽ حؼقؼي  ،ن هبو أفؽوركوفطؾ  ذا الـظوم التؿثقذ رم  ػًر الطرق التك ُكؽقِّ 

حقحي رم الؽثار ماـ ؼاي ِاظجزكو ظاـ رباط معتؼادا ـو بعضافو باٌعض بطري
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يؼطاـ بؿديـاي  Fred "فرياد" عتؼاد أن  Jane "جان"فسوـو أن إذا ا .إحقون

Christchurch أوكالكاد"، شـجد أنو إذا أرادت  ؽقيـ ُمعتَؼد آَخر بلن مديـي" 

 "فرياد"ظتؼود بقجقب شػر شقؽقن لزاًمو ظؾقفو آ، Christchurch  ؼع صامل

 ًٓ َّٓ كف ٓ يؿؽـ  ؽقيـ معتؼد )أى أ "أوكالكد"لؾذ وب إى مديـي  صام إذا ار اٌط إ

لؾسابط بن ادعؾقموت رم كظوم اخلرائط، فنن مثقاؾ ادعتؼادات ظاـ  كظًرا ؛بآخر(

 ضريؼف شقتخذ الصقرة التولقي 
 

ظذ )ص(، فانن  تؼد )س(، وإذا كوكً )س(  دل وؿـًوإذا كوكً جن  ع"

 ."جن  عتؼد )ص( 

ن هبو الٌا لقًً  ذه  ك الطريؼي  ٕن لدهيؿ كظوًماو  ؛معتؼدامؿالتك ُيؽقِّ

و لؾػؽر يؼطاـ  "فريد"ظتؼوًدا بلن أن ُ ؽّقن ا الؾُّغيشتخدام بو "جن" ًتطقع  .لغقيًّ

  ؼااع صااامل "أوكالكااد"ظتؼااوًدا آخاار باالن مديـااي وا ،Christchurch بؿديـااي

Christchurch ى ظؾقفاو  ؽاقيـ ا آخار بقجاقب شاػر  ظتؼاوددون أن يتقجَّ

ًٓ  "فريد"  ."أوكالكد"لؾذ وب إى مديـي  صام

دمورب متقاِؾي ظذ أكظؿي التؿثقؾ إكثار  طاوهًبو  قبجُيرى ظؾامت احلوش

 .(15)مع كظوم التؿثقؾ بوخلرائط مـف مع كظوم التؿثقؾ بوجلؿؾ

رم  بظفقر ضارق واظادة ُ ٌاِّ  Map systems وأظتؼد أن أكظؿي اخلرائط

التك حتتوج  Robots أجفزة اإلكًون أى يً َِّ ب خوقاحلوش جمول  صؿقؿ أجفزة

َ إى أن  عؿؾ رم بقئوت مُ  ؿ هباو  اك ظجاز ولؽـ احلؼقؼي التك جيى أن ُكًاؾِّ  .ةتغرِّ
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  او وواع ؛كظريوت التؿثقؾ بوخلرائط ظـ  ػًر بعض شامت الػؽار اإلكًاوكك

يادُعوجَلوت ال   ػًار مجقاع لؼادرمو ظاذ كظاًرا ؛مي إكظؿي التؿثقؾقيؼدِّ رم مُ  ؾغقيَّ

 .(16)شامت الػؽر اإلكًوكك

 ٌ ايكٍٛ:َُِذَُ
 يتؿتاع هباو الـظاوم التؿثاقذك التاكػًافو ودروكاي ب كظوم مثقذى ٓ يتؿتع أ

 الؾُّغاي تًؿ بولتعؼقد الطديد مـ الـوحقاي الدٓلقاي، و، فوٕفؽور الٌايي ىالؾغق

 ،ي ماـ التعؼقادالقحقد ادعروف الؼودر ظذ القِقل إى  ذه الدرج الَقَشطك  

مجؾاي ضقيؾاي ماـ ى و ا ظذ شٌقؾ التدريى أْخَس ا ظطقائقًّ ا .التعٌر ظـفو ومـ َثؿَّ 

ظدياًدا الؽتاوب ى )َياق "كوكط"لؾػقؾًقف إدوكك  "كؼد العؼؾ اخلولص" كتوب

ن يؽاق الؾُّغايَوَشط آَخار  ار  شتطوظتؽ إجيودحوِول َقْدر ا .مـ اجلؿؾ الطقيؾي(

ا ًاتحقؾ اد واقح أن ماـقشُتْدِرك ب . ؾؽ اجلؿؾي ـ حُمتَقىقودًرا ظذ التعٌر ظ

ى  اذه اجلؿؾاي التعٌر ظاـ حمتاقا اخلرائط وكحق و وشتخدام الصقر مع احتك 

دة؛  ػرواقَّيالك الػؽر   ؾغقيَّي ؼقل بك الت ػروقَّييٌدو أن ال مـ  ـو الطقيؾي ادُعؼَّ

عـاو بولؼادرة ظاذ التػؽار ولي الؼودرة ظذ  ػًار الًاٌى ورات متُّ القحقدة الػعَّ 

دة  .(18) (17)والتعٌر ظـ أفؽور حتؿؾ مثؾ  ذه ادحتقيوت ادُعؼَّ
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ّٝا:   ٚايفهس؟ ايًُّػةَا طبٝعة ايعالقة بني ثاْ

والػؽر ٓ  ؼترص دراشتفو ظذ العؾاقم  الؾُّغيالعالقي بن  قضقَّيأن  ٓ صؽَّ 

اا  متدُّ ك ادخ، وإكام   قوجققلقدموغ وفًمتفو ِظْؾؿ  ايو الُمؼدِّ  ورم ،الٌققلقجقي

متفو  ورم ،جتامظقيإى العؾقم آا كػًفو مـ إ قي  أيًضو وبولدرجي الػؾًػي ُمؼدِّ

ي ظؾؿ الـػس آ ،وِظْؾؿ الـَّْػس وظؾؿ آجتامع َِّ  .كجتامظوبخو

ًَ بطؽؾ ٓ يؼٌؾ الطؽ أو اجلدل أكف مـ  ار ادؿؽاـ أن يؽطاػ  ٌَ وقد َث

بقـفام وإثر  عضقيَّيوالػؽر دون أن يًتقظى الصؾي ال الؾُّغيق ر الٌوحٌ ظـ ج

ك الـقع اإلكًاوك ِوحٌف مـ الـوحقي التطقريي رم يسكف كؾ مـفام رمى ادُتٌوَدل الذ

والػؽار  الؾُّغيؿ أن دراشي العالقي بن مع العؾ ذا جمرى حقوة الػرد.  ورم ،بلهه

 ا جمرى حقوة الػارد ٌي ورمجقول ادتعوقمـ حقٌ كطقت كؾ مـفام و طقره َظْز إا 

، معـاك الؾُّغايقي لؾػؽار وظتامد متؼوبؾ بن اجلذور الـطقئ دل ظذ اكتػوت وجقد ا

ورض مل يؽاـ رشًضاو الققً احل كالحظف بقـفام رمى ر ٌوط ادتداخؾ الذ ذا أن آ

  .(19)تفبؾ  ق كتقج ك،اإلكًوك القظك رمك ر التورخيقُّ و حلدوث التطُمًًٌؼو رضوريًّ 

 ْفصاٍ؟اتصاٍ أّ اعالقة ى ٌٖ ٖ

 جتنهنت ثالثة:هذه ادسللة ا َبَرَزت ىف
 

لآ  :جتنه إوَّ

 René Descartes"ريـقاف ديؽاورت"ك الػقؾًاقف الػركًا أصفر ُُمث ؾقه:
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 Henri Bergson "برجًقنى  ـر"ك الػقؾًقف الػركًو ،(1596- 1650)

(1941-1859). 

أَثر ٕحد و ى وُكْؽران وجقد أ ،والػؽر الؾُّغيبن لَعْزل ادُْطَؾؼ ا عنره:صو

  .أَخر رم

 ،لدى اإلكًون إى وجقد الػؽر لديف الؾُّغيأشوس وجقد  "ديؽورت"ُيْرِجع 

كوكاً لاف أفؽاور  كاف لاقإإذ  ؛الػؽر إى فتؼورها إى هدّ رَ مَ  وظؾَّي  قوهبو ظـد احلققان

 مًتؼؾي ا حًى ديؽورتا  إذن ولؾُّغيف ؛فكػعوٓ ا لعزَّ لـو ظـفو مثؾام ُيعزِّ لـو ظـ

د أداة لؾتعٌر ظـف ظـ الػؽر الًوبؼ ظذ وجقد و، هلاذا ُيـَْعاً مثاؾ  ؛كام أنو جُمرَّ

 ."لؾغيك التصّقر إدا " ذا التصّقر با 

 لؾغاايك إدا اا  ااذا التصااقر يـخاارط رم "ًااقنجبر "وإذا كااون

Instrumentaliste  فاقق  – الؾُّغاييعتاز كقكاف  رم "ديؽاورت"فنكف خيتؾػ ظـ

ًّٓ  ،ظاـ الػؽار أن ُ َعازِّ  حتك قورصةك إذ   ؛ ر قودرة -أداة كقنو جمرد  ُمًاتد

ًٌو مو كُ  و صاقير و  ،بُؿْجَؿؾ مطاوظركو اإلحوضي ظـ الؾُّغيبؼصقر  سُّ حِ بؽقكـو  ول

 .(20)بصدق ودقي وأموكي

ن أو ِاؾي با رابطي أو ظالقايى وجقد أك دموه يـػو ؽذا كجد أن  ذا آ

 .الطٌقعاي والقطقػاي ختالففام مـ وجفاي الـظار  اذه رموذلؽ ٓ ؛والػؽر الؾُّغي

أو  ،ٕنو وظوؤه أو أدا ف ادودياي ؛الػؽر وٓ  تلثَّر بف ٓ  مثِّر رم الؾُّغيمعـك  ذا أن 

   .ُيعزِّ هبو ظـ كػًفك القشقؾي الت
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مثؾ الطاوئرة أو  ،هميؿؾى لًوئؾ الذإى اذلؽ مثؾ اإلكوت بولـًٌي  ومثؾفو رم

وهبوإى بولـًٌي  أو حَمْاض أو ك فؾديـو فؽار كؼا ،جلًؿإى اأو كولؾٌوس بولـًٌي  ،ُركَّ

ده أو  ُ ك ولغي   ،خولص مـ كوحقي ًِّ غؾِّػف وإن كوكاً ختتؾاػ إخرى حمضي دُم

 .مـ كوحقي أخرى ،وظـف جذريًّ 

ئ جًاؿ أن  ذا آ ا إذن ا يتضو ؽ إى ادتامشا الؾُّغايدماوه َُيؾِّاؾ أو جيازِّ

 و  أِاقات الؽؾاامت ظـاد ُكْطؼفاو ورمقز او أو إصاورامو  ،ظـرصيـ مـعزلن

حتؿؾف مـ جفي أخرى، موًمو كام يػعاؾ ى ومعـو و أو الػؽر الذ ،ادؽتقبي مـ جفي

خُمْتااَزه ظـاادمو َيؾِّااؾ ادااوت إى ظـرصاايف ادتالمحاان  إوكًااجن  رمك الؽقؿقااوئ

ٕكاف كقاون  ؛ٕوكًجن و ر اهلقادروجنواهلقدروجن، ومعؾقم أن ادوت  ر ا

ُِّ مًتؼؾ جديد لف  ماـ  كاؾ   و ظاـ خاقاصِّ ختالًفاو جاذريًّ ختتؾاػ اك ف التخقا

واداوت ُيًاتعَؿؾ لؾااب  ،فودوت شوئؾ و او  اوزان ؛كًجن واهلقدروجنوإ

ك وشاؼى والـفارى الطعوم وإضػاوت احلرياؼ ولؾـؼاؾ الٌحارك ولؾتـظقػ وضف

وكاذا احلاول  .ادُطور إلقفاوك أوجف الـطوط اإلكًوك عؿالن رمو و ٓ ُيًت ،ادزارع

وظـ اإلصورات  ،و ظـ إِقات ادـطقق هبوختتؾػ اختالًفو جذريًّ ك الت الؾُّغي رم

أو الػؽار  ادعـاكوظاـ  ،أو الرمقز ادؽتقبي ادٌَُفؿي أو  ر ذات ادعـك ماـ جفاي

 ًٓ ٓ شاٌقؾ ى الاذو ،دؽتقبيو ظـ  ؾؽ إِقات والرمقز اقًّ ِطـوظ اادعزول ظز

َّٓ دعرفتف ودمًقده وكؼؾف  ظاـ ضرياؼ إِاقات والرماقز ادؽتقباي ماـ جفاي إ

 .أخرى
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أن أِقات الؽؾامت ورمقز و ادؽتقبي طقا ر موّدياي حمًقشاي  رم ٓ صؽَّ 

حتؿؾفاو أو الصاقر ك حان أن معوكقفاو أو إفؽاور التا أن َذَكركاو، رم كام شاؾػ

وأن  ،موّدياي  رُ عزِّ ظـفو أو  دل ظؾقفو طقا ر ك الت Mental images ذ ـقَّيال

د أِاقات أو رماقز مؽتقبايإذا اى الؽؾامت  ػؼد جق ر و الػؽر  ؛ظتزكو و جُمرَّ

أنو  ـؼؾ ذ ـ الًومع أو الؼورئ إى أصقوت أخارى  ٕن أ قتفو الػؽريي َ ْؽُؿـ رم

ك ؼاف ماـ معاوكيلخاذ ُمـطؾَ إذن ادحًقس، فاولػؽر ى ختتؾػ ظـ وجقد و ادودّ 

ك  اا كاام  اق معؾاقم ا  الم اجلق ريايوباام أن إحادى وطاوئػ الؽا .الؽؾامت

أفنن  ذه القطقػي  ػؼد أ قتفو ظـدمو  ،بن إفرادى  صول الػؽرآ زَّ الؽؾؿاي  دُمَ

 ؾػتَعاالتؼًاقؿ ادُ ٕن  اذا  ؛إى ِقت أو رمز مؽتقب وإى معـك مـعازل ظـفاو

بان أفاراد ى  صاول الػؽارأداة آك حقٌ  آجتامظقي لؾغي مـ يعزل القطقػي 

اؽ  ،كجتامظاػتفو الػؽريي ادؾتحؿي بقطقػي آ صاول آظـ وطق ،ادجتؿع وُيػؽِّ

 .كطلت بقـفامك الـطقئقي أو التطّقريي الت عضقيَّيظرى الروابط ال

ٌَّع  طقر الطػؾ مـذ وٓد ف يالحظ أكف َيُؿرّ  ـْ يتت أول إمر  رم ِحقو أن َم

إخارى مـعزلاي ظاـ ك كاام أن لغتاف  ا ،ولؾُّغي ر مر ٌط بك دائبؿرحؾي فؽر بُ 

بان حُمْتاَقى ك ادُخاك إشاوس الػًاققلقج وذلؽ لعدم وجقد ِؾي رم ؛الػؽر

ٌي مـ ك حَتُْدث بعد ذلؽ بقـفام  ك ٕن  ذه الصؾي الت ؛والػؽر الؾُّغي ًَ رابطي ُمْؽت

إى ُمطاوبف بولـًاٌي  صاكتوقاد حادث  .جمرى  طقر الػرد الٌقئي ادحقطي  ـطل رم

َّٓ ك مـ الـوحقي التورخيقي،  ر أن  ذا يـٌغك ر الـقع اإلكًوك طقُّ   الؾُّغاي ُيػنَّ بلن أ
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 ظضاقيَّيكعازال وٓ  قَجاد رابطاي والػؽر ظؿؾقتون مـعزلتون ظـ بعضفام كؾ آ

 حصاؾً رمك جمارى كؿاق الػارد التا حتصؾ بقـفام رمك وأن العالقوت الت ،بقـفام

أن فؼدان الرابطاي ى أ ؛ظالقوت مقؽوكقؽقي أو آلقيك  ك لـقع اإلكًوكجمرى كؿق ا

ى الاذاأن ك الػًققلقجقي ادُخقَّي بقـفام ٓ يعـ ًَ أثـاوت رم َيصاؾ ى ر ٌوضفام ادُْؽت

ر ٌاوط  اق ا ا ك وريخ الـقع اإلكًاوكجمرى  حصؾ بولػعؾ رمى والذا كؿق الػرد 

فؽر ُمعزَّ ظـف بولؽؾامت ادـطقق  أوك ظوِرض َيْظَفر ظذ  قئي فؽر لػظك مقؽوكقؽ

كصافور أو ذوباون اكادموج أو ا ظؿؾقَّي ق ك وأن  ذا الػؽر الؾػظ ،هبو أو ادؽتقبي

الرصافي  الؾُّغيوبن  ،إشوس رم ولؾُّغيٓ ير ٌط بى حتصؾ بن الػؽر ادحض الذ

َـّ أِحوب  ذه الـظريي ٓ ظالقي هلو رمك الت  .إِؾ هبذا الػؽر ادحض كام َط

بوِٕاقات  الؾُّغايحرصت ك ظـ الػؽر الت الؾُّغيلؼد أحدثً كظريي ظزل 

ث هبو وبولرمقز ادؽتقبيادُ   ظاـ والػؽار مًاتؼالًّ  الؾُّغاي ماـ ظتزت كالًّ وا ،تحدَّ

فُدِرَشاً  ؛وجوكى ادعـاكك الصق  الؾُّغيدراشي جوكى  أرضاًرا بولغي رم ِوحٌف

كاام  ؛ر ٌوضوماو باولػؽرو أو اؿعازل ظاـ معوكقفاو أو دٓٓماأِقات الؽؾامت ب

دة بوك لثوكقي  ؾؽ ادعوكُدِرَشً مـ اجلفي ا ظتٌور و فؽًرا ٓ يار ٌط بلِاقات ادُجرَّ

ادتامشاؽي  الؾُّغايـَع ٕوِاول الؽؾامت ورمقز و ادؽتقبي، و اذا  ؼطقاع ُمْصاطَ 

 ا كاام ذكركاوا يتضؿـ ى الذك جتامظآك كًوكبؿعـو و اإل الؾُّغيضٌقعي إى  ُيًكت

ٓ يؿؽاـ ظزهلاو ظـفاو ك  الحؿ أِقات الؽؾامت وإصورامو ادؽتقبي بؿعوكقفو الت

ٍَ ظـ ذلاؽ العازل ادٌادئ ،دون اإلشوتة إلقفو ى ادغؾاقط الاذى الؾغاقك وقد َكَت
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حد ذا ف ومـعزل ظـ  مػوده أن ِظْؾؿ إِقات ظؾؿ مًتؼؾ رمى والذ ،أرشكو إلقف

 او أدَّى إى  ؛لقي خورجقي ظوِرَواي ممقتايوأن العالقي بقـفام ظالقي آ ،كِظْؾؿ ادعوك

بجوكٌقااف بولطريؼااي  دراشااي  ااذيـ الِعْؾَؿااْن ادتالمحاان أو  ااذا العؾااؿ القاحااد

 . (21)الؽالشقؽقي الؼديؿي

 ى:الثنكجتنه آ

 Lev Vygotsky "كلقاػ فقجق ًاؽ"ك ظومِل الـَّْػس الروشا أصفر ُُمث ؾقه:

 Jean"جاون بقوجقاف"ى الًقين مِل الـَّْػسالػقؾًقف وظوو.(1934-1896)

Piaget (1980-1896). 

ًٓ ظـ الػؽر ا الؾُّغيشتؼالل ا عنره:ص ٌقًّوشتؼال ًْ
هباو ى  المحف العضق مع ، كِ

 .وإَثر ادُتٌوَدل بقـفام

اَتِؼؾَّ  الؾُّغاي Vygotsky "كفقجق ًاؽ"رى ي ًْ ْن ظاـ والػؽار كـظاومن ُم

َّٓ إشوس،  رم وبعضفام بعًض   يـادجمون ماع نثـاققاً ذا اف أن آال أكف يرى رمإ

كك ظـد بؾقغ الطػؾ ظومف الثوك وبعضفام بعًض  ويًّ لغق  بذلؽ  ػؽًراْن ُمَؽقِّ
(22). 

ر  ثاؿ  ،الٌدايي و رمأن الؽالم لدى الطػؾ يؽقن اجتامظقًّ  "ك ًؽفقجق"يتصقَّ

وبعاده الؽاالم  ،Ego-centric speech يؾقاف الؽاالم ادتؿركاز حاقل الاذات

ك التصاّقر الًاؾقك)أو التػؽر(، و ق بولطٌع ُيـوقض  inner speech الداخذ

 "بقوجقف"لدى ك ر ؼوئوالتتوبع آ
(23). 

ر  أنَّ  اادفُّؼ التػؽاار ٓ ُيصااوحٌف طفااقر "  يً رصاًحاا "كفقجق ًااؽ"وُيؼاارِّ
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فولعؿؾقتون لقًتو ُمتامثؾتن، وٓ يقجد  طوبؼ جومد بن وحدات  ،ُمتزامـ لؾؽالم

 ،التػؽار ظؿؾقَّايويتضو ذلاؽ ظـادمو ُيًاوت  ـػقاذ  .التػؽر ووحدات الؽالم

كتؼاول ماـ التػؽار لاف بـاوؤه اخلاوص، وآ وإكاامم، الؽال فولتػؽر ٓ ُيْدَمٍ رم

   ."لؾؽالم لقس مًللي يًرة

كؾاامت،  ٓ ياتؿ التعٌار ظـاف رم "كفقجق ًاؽ"ى رأ رم ا إذنا فاولتػؽر 

ا بولـًاٌي لا – لؽالم الداخذوا .إى القجقد مـ خالل  ذه الؽؾامتك ولؽـف يل 

د الـطاؼ الصاق  – "كفقجق ًؽ"  "واضًاقن"لؾُجَؿاؾ، كاام يارى ك لاقس جُمارَّ

Watson  ِّس الًؾقكقي الؼديؿي، إكف ِقرة أو صاؽؾ خاوص ماـ أصاؽول ممش

 .(24)الؽالم يؼع بن التػؽر والؽالم ادـطقق

ر ؼاوت عاف آثاؿ يتٌ ،ََيْاُدث أّوٓ ر ؼاوت ادعاررمفارى أن آ "بقوجقف"أّمو 

ويـؿاق  ػؽار الطػاؾ  .ظذ لغي الطػاؾ –التػؽر ى أ –أو أكف يـعؽس  ،ىالؾغق

حًاى  الؾُّغاير ؼاوت يتالثر او ،بقئتاف خالل  ػوظؾ الطػؾ مع إصقوت والـوس رم

 . ذه إصؽول مـ التػوظؾ، لؽـفو ٓ  ـؿاق ظاز الـؿاق ادعاررم مدى  دخؾفو رم

 .(25) و ظذ الػؽر طقر  عتؿد رم الؾُّغيمعـك ذلؽ أن 

ز  ؽاقيـ   أو ماو َيادث رم" ظذ وِػ بِـَْقاي الـؿاق ادعاررم "بقوجقف"وُيركِّ

والرماقز ظـاد  ذ ـقَّايشاتخدام الصاقر البـؿاق الؼادرة ظاذ ا ، ويربطف"ادػفقم

ادرحؾاي ك بقوجقف( إى مرحؾي مو قٌؾ العؿؾقوت، و ى رأ الطػؾ، فنكف يدخؾ )رم

قي احلرالتولقي لؾؿ ًّ ًٌاو، وقاد و ٌدأ مـ ش ،كقيرحؾي احل ـ الثوكقي حتك الًوبعي  ؼري
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ماو "شاؿ ظـد الطػؾ( ا مراحؾ الـؿق ادعررمظذ  ذه ادرحؾي )مـ  "بقوجقف"أضؾؼ 

كتًاى الؼادرة ظاذ الؼقاوم ٓ يؽقن قد ا ا رأيف رما ٕن الطػؾ  ؛"قٌؾ العؿؾقوت

ذلؽ أكاف ماع  ؛ؼذالـؿق الع  تصػ هبو ادراحؾ التولقي رمك بولعؿؾقوت ادـطؼقي الت

لألصاقوت ك لؾٌقئي وكؿق قدرة الطػاؾ ظاذ التصاّقر الاذ ـى بدايي التؿثقؾ الرمز

ن لديف مػاو قؿ  ار كوواجي ُيًاّؿقفو  ماو قٌاؾ  "بقوجقاف"وإحداث، فنكف يتؽقَّ

ايفؽارة  ماثاًل  اذه ادرحؾاي  قد يؽقن لدى إضػول رم .ادػو قؿ أن ك و ا ،ظومَّ

ًٌا و ماو  قجاد ظاذ الطاجر، أو أن الًاقورات هلاو الطققر هلو أجـحي و طار و ول

َّٓ الطاقارع،  ظجالت وأبقاب و قجد رم أناؿ ٓ يًاتطقعقن أن ُيؿّقازوا بان إ

 .(26)إكقاع ادختؾػي مـ الطققر أو الًقورات

دام الرمقز شتخظذ اد دخقل الطػؾ إى  ذه ادرحؾي  لخذ الؼدرة جرَّ وبؿُ 

واواو، وبناظي كٌارة، فتازداد قدر اف  زدياود بطاؽؾآ رم ذ ـقَّيوالصقر ال

يال ر أشاولقى جديادة لؾَّ  زياودة  وئؾاي، ويصاٌو رم ؾغقيَّ  عاِى إمؽوكاف أن يتصاقَّ

 .(27)كاإلبداظ

ص احلؼوئؼ إ ػ مـ خالل الدراشاي آك الت شوشقَّي تؾخَّ ر ؼوئقاي مل  تؽطَّ

ات كثرة لؾتػؽر والؽالم رم م رم وٓ يًار ،أن العالقي بقـفام ختضع لتغرُّ  التؼادُّ

م رم و تٌوظاد، ك الؽالم بطريؼي ُمتقازيي، فُؿـَْحـقوت كؿق و  تالقا التػؽر والتؼدُّ

  ويؿؽـ أن َكْذُكر احلؼوئؼ أ قي

  طّقر و أِقل خمتؾػي. لؾتػؽر والؽالم رم .1
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د مرحؾاي داو قٌاؾ الـطاوط العؼاذ .2 ك الـؿاق الؽالما رم يؿؽـ أن ُكحدِّ

 كؿق  ػؽره. رم يالؾُّغلؾطػؾ، ومرحؾي دو قٌؾ 

خطاقط خمتؾػاي دون  رم ا معقَّـيحتك فسة  ايًر كؿق الؽالم والتػؽر  .3

 ر ٌوط أحد و بؤَخر.ا

 ،طقط، وبعد و يصر التػؽار كالمقًّاو تالقك  ذه اخل معقَّـيظـد كؼطي  .4

 و.والؽالم ظؼؾقًّ 

ر  التػؽار والؽاالم كؾاف  ا يقاماـ الـوحقاي التخطقطا ويؿؽاـ أن كتصاقَّ

تِجاو ماو أجزائفام ادتداخؾي يتَِّحاد الؽاالم والتػؽار لُقـْ  ن متداخؾتن، رمكدائر 

ك التػؽر الؽالم ٓ يتضؿـ كاؾ أصاؽول التػؽار أو كاؾ أصاؽول الذى  كَّ ُيًؿَّ

 .(28)الؽالم

وإن كوكً  ر الػؽر ماـ حقاٌ  ،الؾُّغيدموه أن حوب  ذا آَيَرى أِ نإذ

َّٓ  ،كِّ ورخيوطقػتفو مـ كوحقي كطاقئفو التاضٌقعتفو و ُمْؾَتِحَؿاي باف  أناو ماع ذلاؽإ

وواؿـ حادود  ،ككًوكإلجَمَْرى  طّقر الـقع ا لؾعزل رمو  ر قوبؾ لتحوًمو ُظْضقيًّ ا

ى كادموج لاقس باذلتحاوم أو آادفد إى الؾحد. ومع أن  ذا آ  طقر الػرد مـ

اايبااذور فًااققلقجقي  َّٓ إِااؾ،  رم فطريَّ  أن جااذوره  ورخيقااي كطااقئقي ظااذإ

والػؽار جوكٌاون مطاسكون  ولؾُّغايظذ حد شقات. فك والـقظى الصعقديـ الػرد

أو كقاون متامشاؽ  ،واحادة ظؿؾقَّاي زيـ رممؾتحامن ومتؽاومالن وإن كوكاو متؿقِّا

د.  ُمقحَّ
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كطٌوظاوت أو ا ذ ـقَّايي ظذ  قئي ِاقر ُيعزِّ الػؽر ظـ طقا ر الٌقئي ادُحقط

ٌط بولٌقئي ادحقطاي . معـك  ذا أن الػؽر ير َصتَّك فروظفو. فؽريي حتؿؾ ادعرفي رم

ر اى أ ؛ر ٌوًضو مٌورًشاوآجتامظقي ا طٌقعقَّيال ؾفو أكف ُيصقِّ لظاقا ر الٌقئقاي أو ُيًاجِّ

ويًاوظد اإلكًاون  ،ر ٌوضومو الػعؾقي ادقوقظقي، وققاكقـفو ظذ ِػحي ادخمع ا

 ظذ ففؿفو والًقطرة ظؾقفو.

قؾي دمًقد الػؽر ذا اف وكؼؾاف و داولاف بان إشوس وش رمك فف الؾُّغيأّمو  

ث والؽت الـوس رم وذلاؽ  ،ر ٌوًضو  ر مٌورشوبي. وهلذا فننو  ر ٌط بولٌقئي االتحدُّ

ُ عن اإلكًون ظذ دمًقد فؽره أو بؾقر ف وِاق ف  الؾُّغيأن ى أ ؛ظـ ضريؼ الػؽر

اي وُيْثرهياو ظذ الدِّ  الؾُّغيولقٓ و ٓشتحول ذلؽ، والػؽر بدوره ُيعن  ،و داولف قَّ

 و ؽذا دوالقؽ. ...بودصطؾحوت

ك بن الػؽار والرماقز التاى ُيعزِّ معـك الؽؾؿي ظـ رابطي التالحؿ العضق

ًظاو وبولؽتوباي آن واحاد..  وفؽرياي رم لغقيَّايٕن ادعـاك طاو رة  ؛ُ طر إلقف  ؾػُّ

ٌَْفؿ أو أظجاؿ ٓ يادخؾ رم  فولصقت ادـطقق بف دون معـك  ق ِقت أجقف ُم

ايالرمز ادؽتقب، فودعـك مـ  ذه الزاويي طو رة  وكذا احلول رم ،الؾُّغيز حق  لغقيَّ

ظاذ  قئاي دمرياد و عؿاقؿ حتؿؾفاام  ذ ـقَّايٕكاف ُيعازِّ ظاـ الصاقرة ال ؛ عٌريي

فؽرياي دون ُمـاوِزع..  ظؿؾقَّايإِقات والرمقز ادؽتقبي.. ففق مـ  ذه الـوحقي 

رة ادؽتقبي طاو رة فؽرياي إذا كظركاو إى و ذا يدل ظذ أن معـك الصقت واإلصو

ًثو ى حتؿؾ ذلؽ ادعـك الذك وبولؽتوبي الت ،الؽؾؿي مـ كوحقي كقنو أداة التعٌر حتدُّ
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 . الؾُّغيْظُتِزَ ذلؽ الصقت و ؾؽ اإلصورة ادؽتقبي وؿـ حدود القٓه دََو 

ك ففا ا رشاؿ مؽتاقب أو ِاقت مـطاقق بافك مـ حقٌ  ا و الؽؾؿي أمَّ 

حتؿاؾ الػؽار ك جتامظقي التكو إلقفو مـ حقٌ كقنو إداة آإذا كظر غقيَّيلطو رة 

حف و ـؼؾف بن الـوس ده وُ َقوِّ ًِّ  ،واحد متامشاؽفؽرى كقون إذن فولؽؾؿي  ؛ودُم

الققً كػًف ُ عزِّ ظـ الػؽر ظذ  قئي ِقت ورمز مؽتقب، و اذا  اق  وأداة رم

 "ىتُجاز"ك لؽؾؿي بولتعٌر الؽقؿقوئأن اى أ ؛بـوئفو وأِغر وحدة رم الؾُّغيجق ر 

 اق أِاغر وحادة ُمتامشاؽي فقاف )مملَّػاي ماـ ى ادوت الاذ ىتكُجزك و  ،الؾُّغي

حولاي الـٌاوت واحلقاقان )مملَّػاي ماـ  اهلقدروجن وإوكًجن(، وكوخلؾقي رم

ة بولـًاٌي و الـقاة جلاامد )مملَّػاي ماـ إى االًقتقبالزم بولدرجي إوى(، وكولاذرَّ

   .(تاجلًُقام

أن ادعـك جزت ٓ َيَتجّزأ ماـ ى أ ؛والؽؾؿي دمريد و عؿقؿ مـ حقٌ معـو و

 الققً كػًف. وادعـك فؽر رم ،الؽؾؿي

 ،فولؽؾؿااي فؽاار مؾااتحؿ بصااقت يطاار إلقااف ورمااز مؽتااقب ياادل ظؾقااف

كاام  ،ََيُْدث بن الـاوس يًاتؾزم ادعـاك التاومى الذك احلؼقؼى  صول الػؽروآ

كااي التاايًااتؾزم إِااقات والرمااق اادهك ز ادَُدوَّ ًِّ  ػتؼاار إلقااف ى و ااذا الااذ .دُم

ؿِ  ؛احلققاكوت ًْ ٌَْفَؿي، واحلركوت اجِل قَّي ٕنو  ـؼؾ إى بعضفو إِقات الٌدائقي ادُ

ويصاقو ظـاد  ،خيػاؼ بجـوحقافى كػعولقي، فولطوئر الاذُ عزِّ ظـ حوٓمو آك الت

 ق ُيعزِّ ظـ خمووففبؾ  ،صعقره بولذظر ٓ يؼقم بـؼؾ ادعرفي إى زمالئف
(29).  
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 :جتنه الثنلثآ

 Ferdinand de "شقشرى ـوكد ديفرد"ى الًقينى الؾغق أصفر ُُمث ؾقه:

Saussure (1913 -1857). يـوتجـطاتقلقدفقٍ ف"ى لػقؾًقف الـؿًوواو" 

Ludwig Wittgenstein (1951-1889 ). جاقن "ك ظومِل الـَّْػس إمريؽاو

ك الػقؾًااقف الػركًااو .John B. Watson (7919 – 7829) "واضًااقن

 .Maurice Mearleau-Ponty (1961-1908 ) "كمااقريس مرلقبااقكت"

 .Julia Kristeva (1941) "جقلقو كريًتقػو" ػركًقَّيالػقؾًقفي الٌؾغوريي الو

ك  ا الؾُّغاي. حدوا كتوالػؽر ص الؾُّغي. والػؽر الؾُّغيٓ َفْرق بن  عنره:صو

 غيالؾُّ الػؽر والػؽر  ق 

إذ ٓ  واحادة؛ والػؽر وجفاون لُعْؿَؾاي الؾُّغيدموه أن َيَرى أِحوب  ذا آ

فال  مـ ثؿالقرقي القاحدة، وك يؿؽـ الػصؾ بقـفام، ففام ُمتالزمون  الزم ِػحت

هلذا ظذ  ؾؽ أو  ٌؼقَّيكام أكف ٓ أش ،غي ظـ الػؽروٓ لؾُّ  الؾُّغيي لؾػؽر ظـ شتؼاللقَّ ا

 العؽس. 

فانن الػؽار  اق  ا "كريًتقػو"كام  ؼقل  اجًؿ الػؽر ك   يالؾُّغفنذا كوكً 

ـْ َثااؿَّ فااال حقااوة ٕحااد و رمالؾُّغاايروح  ، فؽالمـااو  ػؽاار  قااوب أخاار ، وِماا

 "أكطقان ريػورول"ك الػركًك حػكام يؼقل الص ،و ػؽركو كالم داخذ ،كخورج

Antoine Rivarol (1801-1753 ). 

لؽؾامت ٓ يعدو أن يؽقن شادياًم الػؽر بؿعزل ظـ ا أن "شقشرى د" يرى
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ر التؿققز بن فؽر ن أو معـقن ؛زةكتؾي  ر ُمتؿقِّ ى أ ،وأو ظامًت وٌوبقًّ   ،لذلؽ يتعذَّ

 او  ،ادؼوبؾاي هلاام شتعوكي بولقحدات الؾًوكقيدون آ ،مثاًل كوٓحسام والتؼديس 

ة ٓيؿؽـ أن كتٌنَّ    الػؽر كتؾي ُمتَّصؾيشتـتوجآهبذا  يًؿو  مـاف صاقًئو ماو مل ُ تدَّ

أ ويـؼًؿ وفاؼ القحادات ظالقاي  ا إذنا ففـاوك  ؛الؽؾاامتى أ ،الؾًاوكقي يتجزَّ

ورقاي الـؼاد ٓيؿؽاـ مزياؼ وجاف دون ك أصٌف بقجف فقفو الؾُّغيالػؽر و  جدلقي

.(30)ادًوس بؤخر

ق ػارِّ و اق ٓ يُ  ،الؾُّغايوالػؽار  اق  ،الػؽرك   "يـوتجـطتقف"ظـد  الؾُّغيو

ذلاؽ أن  ؛وٓ وجقد لؾغي ذات معـك دون فؽر ،دون لغي فال وجقد لػؽر ،بقـفام

ًّ  القشقؾيك   "يـوتجـطتقف"ظـد  الؾُّغي ز بقاشاطتفو ظاـ أفؽوركاو. عِّ كُ ك قي التاحل

  .(31)الؾُّغي ظـفو بقاشطي عزَّ الذ ـ وادُ  ؾي الؼضويو الؼوئؿي رمفولػؽر  ق مُجْ  نإذ

س الًؾقكقي ا "واضًقن"كتفك او لؼديؿي كاذلؽ إى أن التػؽار  اق ممشِّ

   .الؾُّغي

الاذ ـ، أو أن  ـوًت ظذ ذلؽ، فنن التػؽر ظٌورة ظـ  ـاوول الؽؾاامت رموب

 َيْظَفار رم احلـجارة، أو  اق حاديٌ داخاذ التػؽر ظٌورة ظـ ظودات حركقي رم

 ،غاي خػقاي أو ِاومتيأن التػؽار لى أ ؛احلركوت قٌؾ الصق قي ٕظضوت الؽاالم

مراحؾفاو ادٌؽارة  قود اددرشي الًؾقكقي إمريؽقي رمى لؽ  ق الذوربام يؽقن ذ

ٌِّفوت وآات وشطقَّ ُمتغّر ى إى رفض التًؾقؿ بقجقد أ  .(32)شتجوبوتي بن ادُـ

ا ماـ الػالشاػي واحادً  "كمرلقباقكت مقريس"ك  الػقؾًقف الػركًتَز عْ يُ و
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، والػؽار الؾُّغايي بان  ظـد  ذه العالقي اإلصؽولقاًل يضق ادعورصيـ الذيـ  ققػقا

د ظاذ وِاػ ادعطقاوت عتِؿاادُ  )الظو را ك( كادـفٍ الػقـقمقـقلقج ومً مًتخدِ 

 اداآزق ٌاّن لقُ  ؛لؾعؼاؾك التـظقؿاك ط اإلدراكاوقٌؾ  دخؾ الـطاك ادٌورشة لؾقظ

أناام  واحلاؼُّ  ،ـيتامياز مُ نوالػؽر كقوك الؾُّغييعتز ى الذك ر إدا لؾتصقُّ  الـظريي

 .تزامـتونمُ شرور ون 

دو يػقده ذلؽ  ؛و لؾػؽربؽقنو ظالمي أو لٌوًش  الؾُّغيوِػ ك يـٌغ ٓمـ  ـو 

ماـ ر ؿ ظاذ الاكػصوهلام كام يـػصؾ الدخون ظاـ الـاور او ظتٌوضقي العالقيامـ 

 ماـفام كاالًّ  ٕنَّ  ؛أو صعوره وإجدر بـو وِػفو بجًد الػؽر ظؾقفو، كقكف ظالمي

ا يمخد مـ الؽالم؛ أو كاام  ؼاقل الؾًاوكقوتأخر  فودعـك  رم ـضؿَّ تمُ  ي الٌـققيَّ

يقجااد خااورج صااٌؽي التؼااوبالت  فااودعـك ٓ ؛مااثاًل  " جقلقااو كريًااتقػو "ـااد ظ

 .مو ك  لًوك ي لـًٍؼ قَ ؿِ تَ ـْ الؽؾامت ادُ  دمؿع بنك ختالفوت التوآ

ك بدلقؾ أن ادعاوك ؛ققة لؾدٓلي خوِي بف بؾ يؿؽـ الؼقل إن الؽالم يؿؾؽ

 صتؼوق ألػوظ أو  راكقى أو  عوبر جديدة كام يػعاؾابؿـوشٌي   ظفر دائاًم اجلديدة 

أكثر  و  تعومؾ ماع  وادعرفقي  تعومؾ مع الؽؾامت ذ ـقَّيإدبوت. بؾ إن فعولقو ـو ال

َّٓ و ،إفؽور باؾ إن  ؟اكحق أين  و كتاذكر أفؽاورً   ظذومجاًل  دوذا كتذكر كؾامٍت إ

   ؾؽ. شتدظوتا ًٓ ى أوَّ شتدظوت  ذه يتطؾَّ ا

 لؾؿعـاك وحضاقر الػؽارك فولؽالم  ق القجقد اخلورج  وبعٌورة أخرى

ولاقس  لؾؽاالم، قايالداخؾ ةرصاقالػؽر  اق ال مثؾام أنَّ  ،داخؾ العومل ادحًقس
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بوٕحرى وجقٍ  فا دون كؾامت، إكَّ  ػؽرً ا كام يعتؼد الٌعض ا التػؽر الصومً 

جماول  احلديثاي رم عؾؿقَّايشاوت الد اف الدراو اذا ماو أكَّ  ،خوفاً ماـ الؽؾاامت

 صادر ى ) أ طَط ـْ ظـ الؽالم  َ  قليئادً ادـوضؼأن  دَ جِ فؼد وُ  ،ققلقجقو الدموغًف

 ِؿً. ادرت رم غـوضقًقي( حتك ظـدمو يػؽرإصورات كفروم

 نوالػؽر بوظتٌور و وجف الؾُّغيإى التقحقد بن  "كمرلقبقكت"ك  ؽذا يـتف

 يقاالؼوئؿاي ظاذ ثـوئ ػؾًاػقَّيو التصاقرات الفًضاادعرفقاي، را لاـػس الًارورة

 أو اخلورج/الداخؾ. ،/الػؽرالؾُّغي

 "كمرلقباقكت "، يمكاد"و اإلدراكقفقـقمقـقلقج"ر مـ كتوبف مقوع آَخ  ورم

ادوذا  ؽاقن الاذات ادُ   والػؽر متًوئاًل  الؾُّغيوحدة  حولاي ظادم  رة كػًافو رمػؽِّ

 ولق لذامو؟  ظـفودامً مل  عزِّ  مو معرفي بلفؽور و

بالن  قجاد باذامو خاورج كًاقٍ الؽؾاامت ك  ؽتػك فولػؽرة الت مـ ثؿو 

فـزوع الػؽر كحاق التعٌار لاقس  ؿَّ ثَ  ـْ ومِ  ، ظفر أنْ  بؿجردك الالوظ شتًؼط رم

 .(33)كتاملكحق القجقد وآك بؾ  ق كزوع ِؿقؿ و،و ثوكقيًّ ديًّ عْ و بَ كزوظً 

 قاؽ ظاـ كو ،ػؽر  ػؼاد وجقد اووال الؾُّغيأن العالقي بن ا إذن ا  يتضو

 يدظقن إى التخذِّ  ا ىبؿثؾ  ذا الرأا نؿ إإذ  ؛دموهأ قتفو لدى أِحوب  ذا آ

أو الؽالم؛  ولؾُّغيلؾتًوؤل ظـ ظالقي التػؽر ب فال جمول .ظـ ادطؽؾي مـ أشوشفو

آدموه   ؽذا يـتفك أِحوب  ذا .(34)بذا ف طكتٓ وجف لؾًمال ظـ ظالقي الإذ 

(35)بقـفام لتقحقد بن الػؽر والؾغي، والتطوبؼ التومِّ إى ا
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َّةَُٓٗا األض ىٍّأل  ايٛدٛد: يًػة أّ يًفهس؟ى ف بك

ر، وُربَّام إصاؽولقي أشا ناإلكًو أو  الؾُّغايالػؽار ظاذ  ٌؼقَّيكوئـ يتؽؾؿ وُيػؽِّ

اام يال حتك العؽس مل ُ ْػَصؾ  ٓ  ك الًوظي. إكف كًمال الٌقضي والؽتؽقت  أهيُّ أوَّ

 ًٓ ث، أم العؽس؟الٌقضي أم الؽتؽقت؟  ؾ كػؽر أو   قٌؾ أن كتحدَّ

 هذا السمال. ياإلجنبة ظ مي ظؾ ء الـػس ىف ونختؾ  كثرا

 جؾزت راياؾ"مثؾ ا  فرى بعضفؿ" Gilbert Ryle  أن التػؽار ٓاا 

ي رأيف بلن  ،ؿ اإلكًون الؽالم بصقت ظولٍ مـ أن يًٌؼف  عؾُّ  بدَّ  حَّ
ِِ ويًتدل ظذ 

ًٓ  الؾُّغيؽتًى الطػؾ ي  .(36)كػًفمرحؾي ٓحؼي التػؽر مع قٌؾ أن يتعؾؿ رم أو

 إلقزابقاٌ شاٌقؾؽ"حن  ارى  رم"Elizabeth Spelke  أشاتوذ ظؾاؿ

أن ماـ التجاورب ظاذ إضػاول ا  اا بعد إجرائفو ظديدً  الـػس بجومعي  ورفورد

 اذا  رم "شاٌقؾؽ" ؼقل  ،إصقوت قٌؾ  عؾؿفؿ لؾغي إضػول يتعؾؿقن التػؽر رم

 الصدد 

يػؽرون ماـ خاللاف  الؾُّغيُمًتؼؾ ظـ ى فطر معررم يقَلد إضػول بـظوم"

ن لدهيؿ ظاـ إصاقوت  اك وادػو قؿ الت ،إصقوت رم ادعـاك ك  عطاك التاك  تؽقَّ

 .(37)"يتعؾؿقنو فقام بعدك لؾؽؾامت الت

  ن بقوجقفوج"يرى ظومل الـػس كذلؽ" Piaget  أن  ا كام ذكركو مـ قٌؾا

ي، وبصػي م مًتؼالًّ لؾطػؾ يتؼدَّ ك الـؿق الذ ـ اىيتٌعف الـؿق الؾغق ظومَّ و . ويقوِّ

ـقا مـ إ ؼاون قٌؾ أن يتؿؽَّ ك أكف يًتحقؾ ظذ إضػول ففؿ التعٌر الؾػظ "بقوجقف"
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بؿعـك أنؿ ٓ يػفؿاقن ظٌاورات  ؛يؼقم ظؾقف  ذا التعٌرى الذك ادػفقم إشوش

.(38)"ادقت"و  "مول"و  "إشٌقع الؼودم"أو كؾامت مثؾ 

  َّكفقجق ًاؽ"و ظومل الـػس أم"Vygotskyالؾُّغايفارى أن التػؽار و 

 ؛ن فعولقتن مـػصؾتن، وأن  ػؽر إضػول ِغور الًـ يطٌف  ػؽر احلققانآيٌد

مل ياتعؾؿ الؽاالم بعاد ى ٕكف َيدث دون لغي. ومـ إمثؾي ظذ ذلؽ الطػؾ الاذ

 ػؽار دون ى  ـوول إصقوت وفتو إبقاب )أَيؾ مطؽالت بًقطي مثؾ ى والذ

 كالم(.

كالم بدون  ػؽار ك ظـد الطػؾ  كوحقي أخرى، فنن أِقات ادـو وة ومـ 

ف كحق  ؾٌقي أ راض اجتامظقي مثؾ جذب آكتٌاوه إلاقفؿ، وجؾاى الناور جَّ قَ مُ 

 بدون  ػؽر. كالم ىأ؛ لؾؽٌور

حادث ظـادمو يٌؾاغ الطػاؾ فت ولؾُّغايظالقي التػؽر ب أمو الـؼطي احلرجي رم

يًاٌؼ ى ك التػؽار الاذـَاحَ ـْ  ذا العؿر كجد أن مُ ك فػ ،الًـتن مـ ظؿره حقاى

يٌدأ كقع جدياد ك لؽ ؛ ًٌؼ التػؽر يؾتؼقون ويسابطونك الت الؾُّغيومـحـك  الؾُّغي

ًٓ مـ الًؾقك يصٌو فقف التػؽر لػظقًّ  و ذا ٓ َيدث لؾحقاقان  ،و والؽالم معؼق

.(39) ظـده كظومن مًتؼؾن "الؾُّغي"و  "تػؽرال"يظؾ ى الذ

ومـ ادػقد أن كعرف أكف حتك شـ الًوبعي فنن الطػؾ يؽقن  ر قودر ظاذ 

ولذا  زز  ؛غي)التػؽر( واخلورجقي )آ صول( لؾُّ  داخؾقَّيالتؿققز بن القطقػتن ال

 Ego-centric speech "الؽالم ادتؿركز حقل الذات"طو رة 
(40). 
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ؽقن ماـ الطرياػ أن كطار إى أن بعاض الؽٌاور الاذيـ يعقطاقن وقد ي

 .(41)و إى أكػًفؿ بتعؾقؼوت ظـ أفعوهلؿ وكقايو ؿبؿػرد ؿ يتحدثقن أحقوكً 

الػؽار شاوبؼ  نلشاتـتوج با ادفع لالك الققوئع وادالحظوت التك كثرة  

د بؾ و عدُّ  ،بتعدد إلًـ يد إكظؿي الدالَّ  عدُّ    ففـوك مـ جفيٍ الؾُّغيظـ  مًتؼؾى 

القاحد لؾتعٌار ظاـ كػاس الػؽارة ماـ  يًتخدمفو الػردك أكًوق العالموت الت

 او يادفع إى الؼاقل بوشاتؼالل الػؽارة ظاـ  ؛حركوت وإيامتات ورمقز متـقظي

ا إذن ا   ـاوك .ر ٌوضفو بلخرىاالػؽرة ظـ ظالمي مو و كػصولاإلمؽوكقي  ؛العٌورة

و ى الػؽار شاوبؼً . ومـ كوحقي أخارى يتٌادَّ يؾغقيَّ الػؽر ظذ أدا ف ال كقع مـ  عوى

دون جدوى ظاـ كؾاامت مـوشاٌي لػؽارة   أوضقياًل  ادرت ٌحٌيظـدمو  الؾُّغي ظذ

ًُّ ايُ   ك أكـاو كػؽارطسَ ادُ  سُّ هلذه إشٌوب يػسض احلِ  ؛ وبنحلوححورضة قٌاًل  فوح

 امت مالئؿي.كؾ كـتؼؾ بعد التػؽر إى إلٌوس أفؽوركوى أ ؛و ثوكقً عزِّ  ثؿ كُ ًٓ أوَّ 

 ًاوظد  ييَّادِ عْ مثؾ  ذه احلولي لـ  ؽقن الؽؾامت واجلؿؾ شاقى أداة بَ  ورم

وإذا كوكاً الؽؾاامت  .الؾُّغي تؿ قٌؾ وبدون ك التػؽر الت ظؿؾقَّي ٍ وظذ إطفور ك

فنناو بودؼوباؾ  ار  ،لمخاريـ التػؽار ظؿؾقَّايواجلؿؾ رضورياي لتٌؾقاغ كتاوج 

 ـو حتصؾ مؼوبؾي أو معورواي القطقػاي و ، ذاموالتػؽر ظؿؾقَّيي حلدوث رضوريَّ 

 ي لؾغي.التقاِؾقَّ  ادعرفقي لؾػؽر بولقطقػي

ظـ  "ديؽورت"ا ل كِّ ادققػ الػؾًػ إضروحي رم ها هلذيؿؽـ أن كجد شـدً 

لاقس فاولػؽر  ،الـػس/اجلًاؿ  يثـوئقَّا رم وبوٕخصِّ  ،والػؽر الؾُّغيالعالقي بن 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل الثالث  ال
 

 

136 

ومود جلًاؿ إى اك فتـتؿا الؾُّغاي زة هلاو، أماوق ضٌقعتفو ادؿقِّ بؾ   ،بولـػس ومر ٌطً  يًّ

ر ظالقاي ومـ  ر ادؿؽاـ  صاقُّ  ،الؽتوبي...( ي )إِقات،بًٌى ضٌقعتفو ادوديَّ 

َّٓ ادتاميز ن،  ا صول بن  و ن الطٌقعتن جمارد أداة أو وشاقؾي  الؾُّغايأن  ؽاقن إ

 كِّ ر إدا ار بولتصاقُّ ذا التصقُّ   مثُؾ  قِػهلذا يُ  ؛الػؽر الؼوئؿ بذا ف لؾتعٌر ظـ

 ظاـ فعااًل  زِّ َعايُ  حاد ىِّ وإى أ ؟ر أموم الـؼدد  ذا التصقُّ ؿُ ْص يَ  د  َح  ىِّ غي. فنى ألؾُّ 

 .(42)والػؽر؟ الؾُّغيحؼقؼي العالقي بن 

:ٍِٛ ٌَُ ايَك  َُِذ
التػؽر واداُلَحظي ُ قَلد مع إضػول بولػطرة حقٌ يتػوظؾ الطػاؾ ماع ن إ

حقلف؛ يتػوظؾ مع الضقت والظالم، مع الصقر والـؼقش اجلؿقؾي ظاذ  كالٌقئي الت

 ذا كؾاف  ،تجووب مع وجقه الٌا بن آشتغراب وآر قوح والٌفجيي ،احلوئط

 .مع ظجزه ظـ  ػًر إصقوت و ػوظؾف معفو

 ،اكتطاوف إصاقوت وشاؾقكفو ا ظاـ ضرياؼ اداُلَحظايا وياتعؾَّؿ الطػاؾ 

 و صقًئو فطقًئو فؿحَتْؽُ ك يي التواكتطوف الؼقاكن ادودِّ 

  ٓ  ُيْدِرك وجقد إصقوت دون مققز بقـفو. :أو

ظاـ ضرياؼ إدراكااف  ،يـؿاق إدراكاف لؾتؿققاز باان إصاقوت ادختؾػاي :ثنكق ان

 حقلف.ك الٌقئي احلقَّي الت رموشؾقكفو ٕشؾقب  ذه إصقوت 

 ذ ـف. إصقوت رم ؿ  ذهُيـظِّ  :ثنلث ن

لتػجار  ؛ ـ وكضاقج الػؽار بودامرشاي والتعؾاقؿالاذ و ؽذا يًتؿر كؿقُّ 
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 .اإلكًون ُمخِّ  أودظفو اهلل رمك الطوقوت الؽومـي الت

يلخاذ  ، الاذىلدى الطػاؾى صٌقف هبذا الـؿق الؾغقأيًضو  الؾُّغي والطلن رم

 .ظـد الطػؾ ىِّ والػؽر كِّ َخطًّو مقازًيو لؾـؿق الذ ـ

 ًٓ َؿع دون ا يـتٌف فولطػؾ أو ًْ  ،لتؿققز بن  ذه إِقاتلقجقد أِقات ُ 

ف  ؛ظـاد شاامظفو ومققز او بعاض إِاقات ظاذ ثؿ صقًئو فطقًئو يًتطقع التعرُّ

ف وِقت جرس الٌوب مثاًل  ر ،كصقت ُأمِّ ة و ار ذلاؽ ماـ إِاقات ادُتؽارِّ

ثؿ يٌدأ حُموكوة مو شاؿع  ،ؿ  تًع دائرة مققز إِقاتث ،بقئتف احلقَّي الؾصقؼي بف رم

 .حُموَولي الـطؼ وبدايوت التؽؾُّؿ مـ أِقات ظـ ضريؼ

اإلكًاون  اذه الطوقاوت واإلمؽوكاوت  أودع رم  اذا أن اهلل  وادَْعـَك رم

الظفقر مـذ حلظاي الاقٓدة ورصخاوت الطػاؾ   ٌدأ رمك و  ،ؾغقيَّيي والالػؽريَّ 

   .إوى و ق يًتؼٌؾ احلقوة اجلديدة

ا ؛حقوة الطػاؾ رم الؾُّغيوالػؽر شوبؼ ظذ  ر ظاـ ضرياؼ الصاقر ٕكاف ُيػؽِّ

الػؽارة فانن حول ى وظذ أ .و لقًتخدم الؽؾامتثؿ يـؿق إمر صقًئو فطقئً  ،ادرئقي

ًّٓ ك  ل   اذه  أو دظؿ التػؽر رم ،التعٌر ظـ  ذه الػؽرة رم الؾُّغيدور ك ثؿ يل  ،أو

 .الػؽرة

اأحقوًكاو و أصااقوت ٓ  قنصاودفيُ بطريؼاي إضػاول ظـادمو  ر الراصادونُيػؽِّ

 .ؿأذ ون معفو بصقرمو رم قنتعومؾقف قنوعرفي
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 ٔ ايتفهري دٕٚ يػة؟ٌٖ ميه

ي إ ؿ لؾؿقشقؼك؟ الًؿع َـّ ربَّ  ؟مو احلوشَّ مقشاقؼوًرا ظظاقاًم مثاؾ  ام! لؽا

شاـ الًاوبعي والعاايـ، حتاك  بدأ شؿعف يضعػ رم Beethoven "بقتفقفـ"

ـ مـ متوبعي  للقػ ش ،أواخر ظؿره فؼده موًمو رم ر ؿ ظذ الف ؿػقكقو قفؽقػ مؽَّ

قي موًمو لطخص يتعومؾ مع ادقشاقؼكك ذه العو ي التمـ إِوبتف هب ؛ أى  ٌدو ُمعقِّ

 مع الصقت؟

ن جيعاؾ ادقشاقؼك كاوى الصومً الذ اجلقاب  ق  بػضؾ ِق ف الداخذ

أثـاوت رم أظاامق رأشاؽ  د الؽؾاامت بصاؿً رمموًمو كام  سدَّ  ،د داخؾ رأشف سدَّ 

 قرات ؽ هلذه الًطقر.

س لؼد ك مقشاقؼك إى ُمْصاِغًقو  كِّ كػًف ووقتف لؾتللقػ ادقشاقؼ "ـبقتفقف"رَّ

ؾفو كق ي مقشقؼقي ظذ القرق ؛داخؾ رأشفرم  عزف  لُقًجِّ
(43). 

 إَذن، هل يؿؽي التػؽر دون لغة؟!

 ؟!أهياام يًاٌؼ أخار  أم الػؽار الؾُّغاياإلجوبي ظـ  كؼًؿ العؾامت رمامثؾام 

جاف جَ  اذا الًامال فاريؼن، لؽاؾ ماـفام ُح و حقل اإلجوباي ظاـ اكؼًؿقا أيًض 

 وبرا قـف.

 :الػريق إول

جاقن "ك مـ الؼدموت، وظومل الاـػس إمريؽا Plato"أفالضقن" :وُيَؿث ؾه

 ويرى  ذا الػريؼ أن التػؽار ياتؿ رم .مـ ادُْحَدثن John Watson "واضًقن
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و ذا ، (44)رآَخ  وكام لق كون اإلكًون َيوور صخًص  ،لغي ِومتي بللػوطفو و راكقٌفو

 .(45)أن اكتًوب اإلكًون لؾغي رشط لؼدر ف ظذ التػؽرك يعـ

ؾ  بعاض  التػؽر قاوم فرياؼ ماـ العؾاامت رم ظؿؾقَّي رم الؾُّغيوإلثٌوت  دخُّ

َػَتْن ظذ "جؾػوكقمس"ا الدراشوت بقوع أقطوب كفربوئقي ُمتَّصؾي ب  ؛ الؾًون والطَّ

وُضؾِاَى ماـ الػارد أن  ،ؾًون والطػتنظضالت ال حركي حَتُْدث رم لتًجقؾ أىِّ 

ك ممرشِّ اجلؾػوكقمسبعض إصقوت، فؾُ  يػؽر رم  او يادل ظاذ وجاقد  ،قِحَظ حترُّ

.(46)التػؽر ظؿؾقَّيأثـوت رم ظضالت الؾًون والطػتن  رم ك  كطوط حرك

 ىَّ ك الؾغاقأن ادعَطاا أشاتوذ الػؾًاػي اا  "الطقى بق ظازة"يرى الدكتقر و

ك ، باؾ إى درجاي التام اإى درجي التداخؾ والاتالزم ناُمتَِّحد ىَّ ك الػؽروادعطَ 

ويدظقك إى  ،الؾُّغيفؽرة خورج  ىِّ وجقد أك ى  ذه الؼـوظي يـػإشتـوًدا ادطؾؼ، وا

، الؾُّغايشتطعً أن حتاوول إجياود فؽارة ماو خاورج ي إن احموولي  ػـقد  ذه الؼـوظ

دة مـ دماوويػ  داخؾ كػًؽ اإلمًوك حوِول دون كطؼ أو كتوبي رم بػؽرة مو جُمرَّ

 أو أفعوهلو أو حروففو!! ،وأشامئفو الؾُّغي

ااؾ إى رضورة  َِّ لؾتػؽاار رضورة أكقاادة، فولطااؽؾ  الؾُّغاايٓ صااؽ شتتق

اؼ  ا صاكتقٌؾ كاؾ ا لقس رشًضو إلمؽون التٌؾقغ فؼط، بؾ  ق ى الؾغق رشط حتؼُّ

.(47)الػؽر

أكـاو  "رم مرصا الثؼوفيمًتؼٌؾ "كتوبف  رم "ضف حًن"وكذلؽ يرى الدكتقر 

 إذ يؼقل  ؛أداة التػؽرك وأنو   ،ولؾُّغيكػؽر ب
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كحـ َكْطاُعر بقجقدكاو وبحوجو ـاو ادختؾػاي وظقاضػـاو ادتٌويـاي ومققلـاو "

َّٓ ادتـوقضي حن كػؽر، ومعـك ذلؽ أكـاو ٓ كػفاؿ أكػًاـو  باولتػؽر، وكحاـ ٓ إ

رة رماهلقات وٓ كًتطقع أن َكْػِرض إصاقوت  ر رمكػؽِّ   اذه  ظاذ أكػًاـو إٓ ُمصاقَّ

ر و وُكدير و رمك التالؽؾامت  شـو، وُكْظِفر لؾـوس مـفو مو كريد، وكحتػظ وؤر ُكؼدِّ

 .(48)"ولؾُّغيمـفو ٕكػًـو بام كريد، فـحـ كػؽر ب

 منذا لو شللـن أكػسـن: من التػؽر؟

ؾ  كثارة مثا وٍت و ق مػفقم جيؿاع جزئقَّا ،إكف مـ القطوئػ الُعؾقو لؾدموغ

ر  ،والتؿققااز ،والتجؿقااع ،والس قااى ،وادؼوركااي ،والسكقااى، والتحؾقااؾ، التااذكُّ

 ار  ؽـاي دون  دة أن  ذه العؿؾقوت ادجرَّ ومـ الٌنِّ  .والػصؾ...إلخ ،والربط

 القحدات الؾًوكقي.ك أدوات رمزيي  

 الػريق الثنكى:

 طار حقاٌ  ؛و حلدوث التػؽرلقس رشًضو حتؿقًّ  الؾُّغيكتًوب اأن  ويرى

إذ ماـ ادؿؽاـ أن  ؛و لؾتػؽرًضو رضوريًّ لقًً رش الؾُّغيبعض الدراشوت إى أن 

والادلقؾ ظاذ  ،لقًً إداة القحقدة لؾتػؽر ولؾُّغي، فالؾُّغيَيصؾ التػؽر دون 

 ذلؽ  

وا ظـاه الصُّ  والُبْؽ  يػؽ  أن  .1 رون ويصؾون إىل تػؽار شاؾق  وإن ظازَّ

 :بنإلصنرات

إبؽؿ قاودر  ظذ  ذا بلن الطخص إِؿَّ  " ًقـق فـدلر ق"العومل  ؾدلِّ ويُ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 العالق  بني اللغ  والفكر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 333 
122 

و ق يؼقم هباذا  ، رأيفوقد يغرِّ  ،ٕكف يطعر بام حقلف ويتخذ قرارات ؛ظذ التػؽر

، ومل يًؿع لػظاي واحادة الؾُّغيالر ؿ مـ أكف ٓ يعرف كؾؿي واحدة مـ ظذ كؾف 

 " قؾن كقؾر"مريؽقي بوٕمثاًل  "فـدلر"ظـ الـطؼ هبو. وييب فضاًل مـذ وٓد ف، 

الر ؿ مـ ظذ ٕنو كوكً ِامت بؽامت ظؿقوت، و ؛كؾ العصقر أظجقبي ادعوقن رم

وحصؾً ظذ  ،أن  تعؾؿ الؼراتة والؽتوبي ا ؿتفومعؾِّ بؿًوظدة ـ  اشتطوظً  ذلؽ

 ة وبوحثي وكو ٌي.ورِض وظؿؾً حُم  ،الٌؽولقريقس

 ـػًاقَّيدٓٓت الالتػؽار بادون لغاي  الا"كتوبف  رم Firth "فرث"ويطر 

 ا ظـ إضػول العودين رمو كٌرً ؿ ٓ خيتؾػقن اختالفً إى أن إضػول الصُّ  "ؿؿَ لؾصَّ 

 شوشاقَّيكؾتاو احلاولتن ادراحاؾ إ يتٌاع رم كَّ  ؿ الذ ـ، وأن كؿقَّ كأدائفؿ الذ ـ

الـؿق أبطال بولـًاٌي  ُل عدَّ بعض احلوٓت قد يؽقن مُ  الر ؿ مـ أكف رمظذ كػًفو، 

بؼدر ماو  الؾُّغيى كؼص إيرجع  ادحتؿؾ أن  ذا الٌطت قد ٓ ولؽـ مـ ،ؿلصُّ إى ا

يـؿق فقفو كثر ماـ ك اخلزة إزات كقع الٌقئي أو الظروف الت يرجع إى كؼص ظوم رم

اا ااإضػاول الصُّ َِّ اا "فاارث"ؾ ؿ. وقااد  ق ؿ إى كتاوئٍ مطااوهبي فااقام يتعؾااؼ بولصُّ

 .(49)الٌولغن

 ؛ذلاؽ رمJohn Carroll "جقن كاورول" كُّ إمريؽى الؾغق ويتػؼ معف

أو حتك ا  الؾُّغيإذ يرى أن إضػول الذيـ ُحِرمقا كعؿي الًؿع والذيـ مل يؽتًٌقا 

ًٌاو( ي وادعرفقَّايًتطقعقن أدات مجقاع العؿؾقاوت اإلدراكقَّا ا لغي اإلصورات ي ) ؼري

 ـ  اؿ رمؿع  َّاقن الذيـ أكعؿ اهلل ظؾقفؿ بـعؿي الًاهيو إضػول الطٌقعقُّ يمدِّ ك الت
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ًٌو، ض حاول  ىِّ بل الؾُّغيشتخدام وت ٓ  ًتؾزم اودو أن  ذه العؿؾقَّ مثؾ أظامر ؿ  ؼري

ر الذ ـ قد يرجع الًٌى رمو ،مـ إحقال ظـد إضػاول ك طفقر أظراض التلخُّ

أصاقوت  ؿ إى حؼقؼي أن خزامؿ ظـ العومل مـ حاقهلؿ حمادودة وحمصاقرة رمالصُّ 

 .الؾُّغيؽ بوليورة كتقجي لغقوب وٓ يؽقن ذل ،معقَّـي

القٓياوت  رم Hans Firth " وكز فارث"أجراه كؾ مـ ى بولٌحٌ الذو

ا ،فركًاو رمPierre Oléron "بقر أولرون"ادتحدة و  ؿثٌاً أن إضػاول الصُّ

ر ومؼوركاي إحجاوم، و ،كتًوب ادػاو قؿيؿؽـفؿ ا الؾُّغيالذيـ مل يؽتًٌقا   اذكُّ

ك ادًاوئؾ الًٌاقطي التا ، وَحاؾُّ ذ ـقًّاوصقوت ادسابطاي إحداث وإ ًؾًالت 

  .الؾُّغيشتخدام دون ا ، كؾ  ذاإلقان وكحق ووـ إصؽول  تضؿَّ 

ي وجااقد كااقع مااـ التػؽاار نمؽوكقَّااب ا ةبؼااقَّ ا  ااقحك  ااذه الـتااوئٍ إن 

 .(50)دون لغي

 :الؾُّغةالتػؽر شنبق ظذ  .2

هياو  مدِّ ك كٌحٌ ظـ العٌورات التا أذ وكـو وكظؾُّ  فؽثًرا مو  ـٌثؼ الػؽرة رم

َٓ  ...و ـؼؾفو ٓ "أو  ،"شٌي لؾتعٌار ظاـ آرائاكٓ أجد إلػوظ ادـو"  ةً  كؼقل ظودأ

 ."ىوأفؽورى كؼؾ مطوظر رم الؾُّغيك  ًعػـ

وٓ يقَلاد  ،فقام بعد الؾُّغيثؿ يؽتًى  ،ييَّ فؽروت ًدا بآلقَّ مزوَّ قَلد الطػؾ يُ إن 

 ؛ حقٌ إكافواحد آنٍ  والػؽر رم الؾُّغيؿ يتعؾَّ  قففالػؽر،  غي ثؿ يؽتًىؾُّ ولبًدا مزوَّ 

 .(51) يًتعؿؾفوك العٌورات الت يؽتطػ أفؽوره رم
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ماـ  معقَّـيو إى أن أكقاظً  Langacker"ٓكجوكر"ك إمريؽى يطر الؾغق

 . ومـ إدلي ظاذ ذلاؽ الر ٌاي رمالؾُّغيو ظـ ث مًتؼؾي مومً دُ الػؽر يؿؽـ أن حَتْ 

ويطٌف  اذا حموولتـاو  ،كؾامت مو مع ظدم الؼدرة ظذ ِق فو رم فؽرةٍ التعٌر ظـ 

 طفارت  اذه اَم ا دون لغي لَ فؾق كون التػؽر مًتحقاًل  ، ذكر اشؿ صخص كعرفف

 .(52)اادطؽؾي أبدً 

ا ي ظـدمو يٌدأ اإلكًون رمث مطؽؾي ظؽًقَّ دُ وقد حَتْ  ر، الؽاالم قٌاؾ أن يػؽِّ

ٌِّ ومو قد يُ  .(53)ٌف ذلؽ مـ إحًوس مزظًٍ

 ، مـ أن  ـاوككِّ د  ذا مو قولف ظؾامت وفـوكقن كٌور ظـ فؽر ؿ اإلبداظويميِّ 

ع دِ ٌْا و يقاجاف ادُ مػاوجئ، بعادَ  لػؽرة أو مطؽؾي، يتٌعفو حؾى  "احلضوكي"مـ  فسة

 Albert"ألزت أيـطتويـ"كؾامت. يؼقل  ووع كتوئٍ  ػؽره رم ِعقبي  وئؾي رم

Einstein

آلقَّاي  دور رم ىِّ ٓ يٌدو أنو  ؼقم بال ا بي أو مـطققيمؽتقا  الؾُّغيإن كؾامت "

 َِّ  ."كي بالتػؽر اخلو

وِاقر واواحي أو  ،معقَّـيظـ ظالموت أو إصورات  "أيـطتويـ"ث ويتحدَّ 

بقِاػفو ظـاورص  ، ر واوحي يؿؽـ فقام بعاد إظاودة ِاقو تفو والاربط بقـفاو

.(54) ػؽره

ـًو  ، بؾ كاون التخقُّاؾ الؾُّغيكؾامت معـك ذلؽ أن واقع  ػؽره مل يؽـ متضؿِّ

ـ قدر ف ظذ حؾ ادطؽالت الصعٌيى الذ شوشكَّ  ق العـرص إ ًَّ  .ح
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 لتخقُّاؾ رمإى ابولـًاٌي ذا اف ادعـاك  "كقؽقاقل"الطافر  كُّ ْذُكر الؽقؿقوئيو

.(55)كتطوفف لعـرص الٌـزيـا

ك التاك إى ادقشقؼَ  "آشتامع"أن بنمؽونؿ  كذلؽ ر بعض ادقشقؼقنذكُ يَ و

ي، أن يعزفق او ظاذ إحادى أٓت ادقشاقؼقَّ وذلؽ حتك قٌؾ يؼقمقن بتللقػفو، 

 اذا الـاقع ماـ الـطاوط  كًاؿكباؾ قٌؾ أن يؽتٌق و ظذ القرق.. ويؿؽــاو أن 

.(56)ىأو قٌؾ لغقى ا  ر لغق ػؽرً ك الذ ـ

اى  ذا الـقع مـ التػؽار  اق الاذ ولعؾَّ  ماـ  "بقتفاقفـ" ادقشاقؼكَّ  ـمؽَّ

ال  ازال فا ،أواخر حقو ف ؿ رمؿَ بعد إِوبتف بولصَّ  كِّ التللقػ ادقشقؼ ار رمآشتؿر

لؾؿقشقؼك، وكوكاً  ّى يـفؾ مـف كؾ حُمِ  كًٌعوومملػو ف العديدة  شقؿػقكقو ف التًع

 .(57)تمرحؾتف إخرة الصامَّ  كتجفو رمأك  ؾؽ الت أظظؿ مقشقؼوه ظذ اإلضالق

ى كولرّشاوم الاذ ؛أخارى  وثؾاييـطٌؼ  ذا الـقع مـ التػؽر ظذ حوٓت 

 .(58)ذ ـف قٌؾ أن يرشؿفو ظذ القرق يتخقؾ الصقرة ويرشؿفو رم

أِاقل "كتوبف  أشتوذ ظؾؿ الـػس رم "أمحد ظزت راجو"الدكتقر  لـو َيْذُكرو

(59) "ظؾؿ الـػس
  كو  ،أدوات التػؽر 

 ذ ـقَّيالصقر ال. 

  الصومتي. الؾُّغيالؽالم الٌوضـ أو 

  ُّر العؼذالتصق. 

ي دلَّااً ظااذ أكـااو كًااتطقع أن كًااسجع شااتٌطوكقَّ ْذُكر أن التجااورب آوَياا
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ر دون كالم بوضـ، باؾ ظاـ ضرياؼ التصاقُّ و ذ ـقَّير دون ِقر وأن كػؽِّ  ،ادوى

 .كِّ والػؾًاػ التػؽر الرياوىِّ  كام رم ؛ألػوظ دعوٍن وأفؽور  ر َمُصقَ ي رم العؼذ

مثؾ  اذه إحاقال قاد يعاقق التػؽار  طفقر الصقر والؽالم الٌوضـ رم بؾ إنَّ 

 .(60)جمراه ادُتدفِّؼ وُيعطِّؾف ظـ الًر رم

فؽارة ك ف يـػاد و، لؽـَّابؾ يمكِّ  ،بولتػؽر الؾُّغيُمطؾًؼو ظالقي ك و ذا ٓ يـػ

 .أدوات التػؽر أ ؿُّ  الؾُّغيد أن ظدم الؼدرة ظذ التػؽر مـ  ر لغي، ويمكِّ 

 :ؾتعبرلقست الوشقؾة الوحقدة ل الؾُّغة .3

لؾتعٌر ظـ العقاضػ كًاتخدم أشاؾقًبو آَخار  ار إلػاوظ، كػفؿاف ماـ 

دٓٓت  ر لػظقي  تؿثَّؾ فقام يٌدو ظذ وجق ـو وأجًومـو مـ مالمو وإصورات 

%( أو أكثار ماـ رشاوئؾـو 80وقاد كطاػً إحادى الدراشاوت أن ) . دل ظؾقفو

كزة الصقت، وماو يٌادو ي، ومـ  ذه الرشوئؾ حركي العن، وي  ر لػظقَّ العوضػقَّ 

أو احلـاون أو ومظو ر الطقق  ،ر، وحركي إجًومظؾقـو مـ مظو ر الؼؾؼ والتق ُّ 

   .بتفوج، و ر واحلزن أو الػرح وآ

د مـ ِدق الػؽرة ادُعزَّ ظـفاو ٓ يؽػاولؾتل لؾؽاالم  ىى طاو ر حتؾقاٌؾ ك كُّ

ؼ مـ ِدق إفؽور ادـؼقلي َيْؽُؿـ رم رة ظذ اإلدراك  ار الؼد ادًؿقع، فولتحؼُّ

لقًاً  الؾُّغايظاذ أن  لقاٌؾ ف د ذا كؾِّ  ورم، جمرد ففؿ الؽؾامت ولقس رم ك،الؾػظ

.(61)إداة القحقدة لؾتػؽر

ي ر أن العؾامت يتػؼقن بصػي   ؾ إى حاد  ًفِّ أو الؽؾامت  ُ  الؾُّغيظذ أن  ظومَّ
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ت أو رمقز يؿؽاـ وذلؽ ظـ ضريؼ  ؼديؿ مؼوبال ؛مـ التػؽر معقَّـيو كٌر أكقاظً 

كعارف ظؾؿ احلًاوب، وي قو لديـو فؽرة جقدة ظـ مو  ـووهلو بًفقلي. فـحـ مجقعً 

، "ظؾؿ احلًوب"و كعرف كؾؿي وكحـ أيًض  ،كقػ كجؿع وكطرح وكيب وكؼًؿ

ارَ ادُ  كِّ ظاذ  اذا اإلضاور ادػاو قؿ م ظالمايً ُ ًتخدَ ك الت اكَّ  ر رمى. وظـادمو كػؽِّ

   .ظؿؾقوت  ػؽركو رم ارمزً  "حًوب"ؿي احلًوب فنكـو يؿؽـ أن كًتخدم كؾ

 ،كثار ماـ احلاوٓت جيعؾ الػؽر أشفؾ رمقَّي إذن فوشتخدام الرمقز الؾػظ

 دون وجاقد بؾ قد يذ ى ادرت إى أن بعض أكقاع التػؽر قاد يؽاقن مًاتحقاًل 

ا َِّ  دة مثاؾجماول إفؽاور ادجارَّ  ي رم ذه ادؼوبالت الًفؾي لؾتعوماؾ معفاو، خو

د . بؾ إن مثؾ  ذه ادػو قؿ ربام مل  ؽاـ لتقَجامثاًل  "السبقي"و  "ريياحل"و  "العدل"

 .(62) ظـفوعزِّ ظذ اإلضالق لق مل  ؽـ  ـوك كؾامت  ُ 

 . عؾُّاؿٍ  كتًوب بعض اجلقاكى ادعرفقي، إنو قـاوةُ ٓيَّي رضورا إذن ا  الؾُّغي

ـ ًضو كاقع ماو أيإنَّ  ."اإللؽسون"مثؾ  ؛و ـوك مػو قؿ ٓ يؿؽـ إدراكفو دون لغي

 .(63)ًراأكثر  طقُّ قَّي ر ؼوت كحق قوبؾقوت معرفيًوظد ظذ آى ادُْرَ َؼك الذ

  "الؾُّغيدراشي "كتوبف  رم John Carroll "جقن كورول"ى الؾغق يؼقل

كون ُثـوئقًّ  الؾُّغين إ" د العالقوت ٓ يؿؽاـ فصاؾف، باؾ إن والػؽر ُيؽقِّ و ُمتعدِّ

وإن الؽاالم أحاد  ،لؾػؽرقَّي شوشد إشولقى إأحك   الؾُّغيإفضؾ الؼقل إن 

الػؽر، بؾ  ا رم ِجدًّ ٓ  ؾعى دوًرا ُمِفامًّ  الؾُّغيكتوئجف ادُْؿؽِـَي، ولقس معـك ذلؽ أن 

ظفاو و ـقُّ  Linguistic responses يَّيؾغقشتجوبوت الآقَّي لظذ العؽس، فنن آ



 

 

 

 

 

 

 

 

 العالق  بني اللغ  والفكر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 337 
127 

ٌَيشتجوبوت مُ متك أٌِحً  ذه آا  ا ًَ أن ُكاْدِرك أن  دًاتحقؾدمعاؾ ماـ ا ا ْؽَت

 .(64)"شتؿرار مو َكِصػف بولػؽرٓ  ؼتحؿ بو الؾُّغي
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 ؟٘عٓ تعبريأٚ ايهًُات ايتى ايهالّ بني َا ايعالقة بني ايفهس ٚثايّجا: 

اي ذات  الثر ُمتٌاوَدل فولؾُّغاي  ؛إن العالقي بن الؾُّغي والػؽر ظالقاي جق ريَّ

ومـ  ـو يؽقن العؼؾ رم حركاي دائؿاي ماـ   صقغ الػؽر، والػؽر يصقغ الؾُّغي؛

اي، وماـ كوحقاي أخارى فانن العؼاؾ  التػؽر؛ فولتػؽر يتللَّػ ماـ ظـاورص لغقيَّ

و و مـاذ الًاـقات  الٌاىَّ  لقَّي ظـ ضريؼ الؾُّغي التك يتؾؼَّ يؽتًى اإلدراكوت إوَّ

 .إوى رم حقوة اإلكًون

عومل كون التعٌار ظـفااو الذ ـ واوحي ادَ  ُكؾَّام كوكً إفؽاور كووجي رمو

كعؽاس ذلاؽ ظاذ التعٌار اَمْفِد و مل  ـضٍ َبْعد  واوًحو، وإذا كوكً إفؽور رم

 و  قار واواو ادعولاؿ.اًّالتعٌقار ظـفاو ُ المقك قاٌ يل اظـفو بولؽؾؿاوت، ح

ٌٖٚ  ايتعبري عٓ٘؟ى امُلِطتدَدَة ف ايًُّػةغُٛض ايفهس إىل غُٛض ى ٌٖ ٜؤد
ُِل ايتفهري؟ ايًُّػةثساء مثة عالقة بني   ُٚع
 George "جاقرج أوروياؾ"الطافر  كُّ والؽو ى الًقوشا كُّ يؼقل الروائ

Orwell  ا ظـ إيامكف بولعالقي ادُتٌوَدَلي بن ً  والػؽر  الؾُّغيُمعزِّ

 ."يؿؽـفو أن  ػًد الػؽر أيًضو ولؾُّغي، فالؾُّغيَ  ا أفًد الػؽرُ إذ "

 Nicholas Wade "ويدكقؽقٓس "ك إمريؽك حػويؼقل الص

.(65)"ظـف بولؽؾامت َيْصُعى ظؾقف التػؽر فقف التعٌرَ  مو ٓ يًتطقع ادرتُ "

أن ك أ ااقار الااذ ـ، و ااذا يعـاا  قلَّاادت رمك التااك ادعااوكك  اا الؾُّغااي إنَّ 
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ًٌااو رم الؾُّغااي إلػااوظ، وإكااام  ااق   عؽااس الػؽاار موًمااو، فغؿقواافو لااقس َظْق

 .(66)الػؽر كػًف  ؿقض رم

اأن التػؽر العؿقؼ يًتؾزم  صؽَّ ٓ و ففاؿ دٓٓت  و وُظْؿًؼاو رمثاراًت لغقيًّ

كي لؾٌـوت الؾغق  ؽاقيـ   ؾعاى دوًرا كٌاًرا رم ولؾُّغاي، فىوإَيوتات الؽؾامت ادُؽقِّ

ايلذا كوكً رضورة  ـؿقي الثروة ال ؛عؼؾقَّيالعؿؾقوت ال ادػو قؿ ورم فتؼاديؿ  ؛ؾغقيَّ

افِ  ا ذات معـكقَّي خزات لػظ ًْ افؿ رم طاقير الٌـاوت ادعاررمِّ  ؿ رمُي ًْ  طاقير  ، وُي

ماـ ثاؿ و خزات جديدة، وزيودة مػو قؿ جديدة ُيضقػفو اإلكًاون إى خمزوكاف،

 .شسا قجقوت التػؽرحتًن ا رم اذيًفؿ كؾ  

ؾ أبـقي قَّي إن اخلزات الؾػظ ُفؾ  َ  ذلؽلومعرفقي، ذات ادعـك ُ طؽِّ قَّي ظؿؾًْ

 اؿَّ ك وحادات التػؽار التاكػًاف الققاً  رمك و  شسجوظفو،و واهب حتػوظٓا

كف بزيودمو  زداد قدرة الػارد ظاذ ُمعوجلاي حقٌ إ ؛لؾػرد الٌـوت ادعررمِّ  ختزيـفو رم

 .(67)يقاجففوك اخِلْزات والؼضويو وادقاقػ اجلديدة الت

يؽاقن  ادً وحمادى يؽاقن خمزوكاف الؾغاقى َكتٌنَّ مـ ذلؽ أن الطخص الذ

 ر واواو و ار ى يؽقن خمزوكف الؾغقى ، والطخص الذادً ود ػؽره بودثؾ حم

ق ى الغؿقض والتطقيش، والطخص الذ  رماامثاًل يؽقن  ػؽره مُ  ،شؾقؿ ٓ ُيػارِّ

ٌْس رمُماامثاًل يؽقن  ػؽره ك بن ضٌقعي ادعوك إى ى ؛  او قاد يامدِّ التعؿاقؿ والؾَّا

ر قَّ كتوئٍ شؾٌ  . ؽقيـ الػؽر رم الؾُّغيي، و ؽذا  مثِّ

حتاك  ؛ؾغقيَّايوَيْعَؿؾ ظذ  ركقى العـاورص ال ،الؾُّغييصقغ ا إَذن ا  لػؽرا
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ًرا، وظاـ ضرياؼ  و وممثِّ يؿؽاـ لؾػارد  قِاقؾ ماو يرياد  الؾُّغايخَيُْرج التعٌر ققيًّ

 .لمَخريـ

ًصو  عـك الرديئي ولؾُّغيف  . ػؽًرا ُمضطرًبو ُمطقَّ

.(68)رديئي و عًٌرا وعقًػو لغيً  عـكيالتػؽر الؼورص و

التػؽار و ،كوت العؼؾ الٌااىِّ ؽقِّ حدى وشوئؾ التعٌر ظـ مُ إ ك  الؾُّغيو

ز باف َمارْ والؽؾامت  ك خر مو يُ  ،حتؿؾ ادعـك الذى يريده اإلكًون اى رمقزً يتطؾَّ 

 اك ا إذن ا  ولؾُّغايف ،أخاريـوخار وشاقؾي لتقِاقؾ ادعاوكك إى  ،إى ادعوكك

 فواطربً أوواوظاووق  ذا الؼولى ووكؾام  ،التػؽر فالؼولى الذى يصى فق

ماوت ادجتؿاع ؼقِّ  مـ أ ؿ مُ عتَز  ُ  الؾُّغين نومـ  ـو ف ؛كتوجفإ ختؾَّ اووق الػؽر و

 .(69)احلضورى هوكؿق فوظقامؾ وحد 
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 ٚأْ٘ سٝح تتٛقَّف  ؟ايًُّػةسدٚد ى ٌٖ سدٚد ايفهس ٖزابّعا: 

 ٖرٙ ٜتٛقَّف ذاى؟ 

الػؽار ِاومًتو  أن يظاؾَّ ك يعـ ر ظـ ادطوظر وإفؽاورالتعٌرم َػَطَؾ الإنَّ "

 ."دون كؾامت

 َتى َتِعَذص ايهًُات عٔ ايتعبري عٔ املػاعس ٚاألفهاز؟

وأبعاد ماـ  الؾُّغايدائارة  خاورجإى متداد الػؽار اد دٓئؾ كثرة ظذ  قَج 

لؾتعٌار ظاـ العالقاوت أو يَّي رمز ِطـوع لغوتاحدود و  مـفو جلقت العؾامت إى 

و مااـ غ أحقوًكااُؾااٌْ  َ ك التااقَّااي دموربـااو القجداك يؽتطااػقنو، ومـفااوك لققااوئع التااا

 .ّى  عٌر لغق يًتحقؾ معفو كؾُّ  ة درجيدَّ واحلِ قَّي صقِاخلُ 

فاام يعقطاقكف ماـ  ،دماورهبؿ الروحقاي ر ماـفي بدلقؾ آَخ تصقِّ ام يؿدكو ادُ ك 

يتجاووز  ا قَّيكومو يٌؾغقكف مـ مرا ى إيام ،حصؾ هلؿ مـ مطو داتياأحقال ومو 

ي التعٌر توبؽثر كؾ اإلمؽوك وت جلقؤ ؿ إى الرمزيَّ جوت مـ  ـو  ؛ليتداوَ لؾغي ادُ يَّ

  "الغزاىّ " ظـ التعٌر كام قول أو إحجومفؿ

َّاان َلْسااُت َأْذُكااُرهُ  كاانَن َماانو  َكاانَن ُِم
 

َتْسااَلْل َظااِي الااَفُظاايَّ َخااْر    َٓ  َخَزِ اا َو
 

 ."أققال حقال ٓكحـ أِحوب أ" ققل أكثر ؿ  أو

مؿ ا ُؿضً ظٌاور دفؼ ،وا ظذ اإلفصوح والتعٌرتودمرَّ  و الذيـ  ومرواأمّ 
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  "احلالج"كؼقل  ؛كطسَ ادُ  سِّ وبدت ِودمي لؾحِ 

 َرَأْياااااُت َرب اااااى بَِعااااانْيِ َقْؾبِاااااى
 

 ن!َأْكَتااا :ُقْؾاااُت ؟ َماااْي َأْكاااَت  :َؼااانَل فَ  
 

ظجز  Henri Bergson"ًقنجبرى  ـر"ك الػقؾًقف الػركً دَّ ولؼد رَ 

ؾ غِ َطاـْ ادُ  كُّ ادـطؼا بتؽر او العؼاؾا  أداةٌ أِااًل ك ففا ،ـطئفو كػًف ذا إى مَ  الؾُّغي

 ،دمزيئفاو وإخضاوظفو لؾؼقاوس شتػودة مـفاو ظاـ ضرياؼة وآبولتعومؾ مع ادودَّ 

يو صـقػفو وؿـ مؼقٓت     اق ظاامَّ عازِّ يؿؽاـ دثاؾ  اذه إداة أن  ُ  ، وٓظومَّ

 ورظاـ  قَّاوبولياورة،  ك  و ر مـطؼ ي قوبؾ لؾتجزئتصؾ  رمُ  خوصى ك وجداك

  "ًقنجبر" يؼقل ديؿقمي.بولصػ يتؼ تدفِّ مُ 

الؽرا قاي  ؾاؽ و و اذا احلاىُّ  ه بطريؼتاف اخلوِاي،رَ ْؽاويَ  ىُّ كؾ مـو َُيِا"

َّٓ  ،يعؽًون صخصقتف بؽومؾفو إى  و ن احلولتن بـػس الؽؾاامت   رمز الؾُّغي أنَّ إ

ا كِّ شقى ظـ اجلوكاى ادقواقظا  ؿَّ ثَ مـ ا  زِّ علدى كؾ الـوس، فال  ُ   الالصخىصِّ

 ."العقاضػ إخرى والؽرا قي وآٓف احلىِّ  رم

ذروة إمل ك فػا ،ورة أيًض بؾ ومتلخِّ  ،تقافؼيفؼط  ر مُ ك  ل  إن الؽؾامت ٓ

 ِصاَػ لـَ ف، أو باوٕحرى ػَ ِصاكاتؽؾؿ ظاـ إمل لـَ  كؿؾؽ  رالصقوح فؼط، وٓ ٓ

َّٓ و ف ػؾَّ ذكريو ف وخُم    "دوديفألػقكس " يؼقل لذا ؛بعد  دوئف أو زوالفإ

التعٌاار ظااـ إمل  ذى قاادرة الؽؾااامت ظاادَ الٌدايااي ظااـ َماا لـتًااوتل رم "

 ،ت قد ظاود إى شاوبؼ أواكافكرة بعد أن يؽقن كؾ صتلخِّ دائام مُ ك  ل  ، إنوكِّ احلؼقؼ

 .(70)" وجزةكوذبي ظا إذن ا  كفف ،ى ظـ ذكريوتقَ  ِش عزِّ  ُ  الؽؾامت ٓ إن
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ظاـ أن  إى أناو ظاوجزة أِااًل ا إذن ا  الؾُّغايظقن بلزماي تذرِّ ق ادُ ؼد  طرَّ ل

ماـ أدباوت الغارب  ا ذا إمار أن كثارً  القجدان، والغريى رم تـو قوت ؾتؼط مُ 

 ار مؽـقكاوت الػؽار إطفاورً ِفاظْ تفؿ أنو ٓ  ُ جَّ ُح  ،مؾقبول الؾُّغينولقا ظذ االذيـ 

 ؛قؾٌاف مؽـقكاوتظاـ إخاراج  ولؾُّغايكًاون ظاوجز بؽ أن اإلقن باذلعـُ ، يَ كوماًل 

.  اذه الػئاي تس حطق مذػْ ، والـَّ يآكقي فور  وإن، ياظخدَّ ا رم كظر ؿ ا  فولؽؾامت

 ـاو ادؼصاقد لاقس و ،خترياى لؽقاون القجادان  ار الؾُّغاي رم رَ وهبؿ مل  َ تَّ مـ كُ 

ؿاي عَ ػْ فؽاور ادُ وإ بوٕخقؾاي بؾ القجدان الطوفو ،إكًون لؽؾِّ ى القجدان العود

ل ضارف  .بلظذ درجوت الثؼوفي وُيدلِّؾقن ظذ ذلؽ بلن ادرت يٌدأ الؽتوباي ماـ أوَّ

ثؿ َيْطُعر بلنو أْوَقؼ مـ  ،القرقي إى آِخر ضرففو إشػؾ دون أن يسك فقفو فراً و

ع خقاضره الػوئضي ادُضطربي ظذ أجـحي اخلقول ًَ ر  ،أن َ  بؾ وأْظَجز مـ أن ُ صقِّ

 .قاضػف ادُؾتفٌيظ

قاورصة ك إذ  ا ؛ موم التعٌر ظاـ القجادانٓ  عزِّ  الؾُّغيأن ؿ مـ  ذا فَ ػْ يُ 

رؤياي ٓ ك و ا ا ـ يؽتٌاقن  اكثرً ى وكحـ كر ،ى الـػسقهلطػئ لنو  وك ،ـفظ

 دُّ وش، فؿعاوكقفؿ ِجاتفؿ ظاـ القجادان اجلقَّاغا ل عزِّ  ٓ افقفو وٓ مؽوبرة  قَّ ؾُ  ُ 

ا فؿثاؾ  اذه الؾغاوت  .بن ظٌورامؿ فضوتات ومًاوفوتد بًقطي، بحقٌ يقَج 

 ٕناو لغاوت ؛قَّايظوجزة ظـ أن  ػرز القجداكقوت الٌوضـ ا الؽتوب كؿثؾ  مٓت

ٓ ك و ا  ّك إن مل كؼؾ العومِّ  اى العودى ادًتق إى مٌط بفوالقجدان  ؼ دفُّ  ُػ ققِ  ُ 

 فولػؽر هيع ؛ظًر دُّ الػؽر جِ  يٕن مدخؾفو ظذ ِقمع ؛ذوبون ادطوظر  ذوب
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ؿ َشارْ عاود باولؼؾؿ وٓ يُ ، والػؽار ٓ يُ ًفؾ ثؿ يتعنَّ يقوت، رُ الطُّ  كُّ ل، خػالتحقّ 

د بولؽؾؿاي. وهباذا الٌاقن الطوشاع يؼاع التٌاويـ بان القجادان يتؼقَّ  بوخلط، وٓ

َِّ  ،الؾُّغيو  ماتؿُّ قَّاي احلولي القجداكإن  ..إدبوت بغظـد فطوحؾ الطعرات وكقا يخو

 ،رز بطاوبع آَخاكام أن القجداكقوت  تؿقَّ  ،ضع دـطؼ الؽؿِّ خي ٓ ػقْ والؽَ ػ، قْ بولؽَ 

، وت ِاورت موواقً َزَ َظاك ؿتفإى القجقد،  يً كق عقد ثو ٓ ـػًقَّياحلولي ال و ق أنَّ 

 .إى القرات دُّ  الٌوضـ ٓ ير وظوملَ 

 ؛غايالؾُّ ر دْ ماـ َقا ضِّ ديـ بولغَ وـره مـ آرات ادُ كْ ذِ  َؼ ٌَ كؾ مو َش مـ ر ؿ ظذ ال

، فنذا ِؿقؿ القجدان رم الؾُّغيفنن  ،قَّيالقجداك ظـ التلديي ازظؿفؿ ا رم لعجز و 

ا ػ القجدان ظـ ققَّ  ن صاعقر إأن يؽاقن دٓلاي، وظاـ ػ أن يؽاقن لغاي،  ققَّ

وقصاقر  .قاف الغومضايامأظ الػؽر رم ؾ أوام ؾَّ التعٌر يزيد كُ  إى يكًون بوحلوجاإل

التعٌار  فؾاق كاون الؼصاقر رم ،دراكاإل ر الػؽر رملؼصق متداداالتعٌر  رم الؾُّغي

ؾ ْعاة القجدان وفِ هلذا الرصاع ادممل بن ققَّ  ؾ  َح  ْر جلوت الصؿً َخ  الؾُّغيو ظـ دمً كو

ـْ الؾُّغي ً َقاؼِ ٌَ ل الؾُّغايٓ قْ ي، وَلاؾَ ْعِضاادُ  ؾُّ ََيُ  ًؿْ الصَّ  ؿ بلنَّ ؾِّ ًَ مو مـ أحد يُ  ، ولؽ

 .(71)قوِقفو وداكقفو اخلػوت ظذ بي يًتقىحمجق يكومـقَّي كًوكالؾطقػي اإل

 :ٌٍٛ ايكذُـَ
مااـ الٌااوحثن الؼاادموت  اصااغؾً كثاارً  قضااقَّيبااولتػؽر  الؾُّغاايظالقااي  نَّ إ

َّٓ مقواع خاالف،  أناو كوكاً دائااًم  ماـ ر ؿالا ، وظذادعورصيـو أن مجقاع إ

 ا ؼبحاا اجلدل الؼاوئؿ و .الٌوحثن يؽودون يتػؼقن ظذ وجقد مثؾ  ذه العالقي
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كػصاول؟ ويثار ذلاؽ ظالقاي ا صاول أم اك مو قي  ذه العالقي   ؾ   ق حقل 

 مـ التًوؤٓت  اظديدً 

االؾُّغايلقجاقد ى والػؽر رضور ،لقجقد الػؽريَّي رضور الؾُّغي ؾ  ام ؟ أهيُّ

ي ظالقاي بان ثارات ؿَّ القجقد؟  ؾ يؿؽـ التػؽر دون لغي؟  ؾ ثَ  يًٌؼ أخر رم

يؿؽـ أن  عجاز الؽؾاامت ظاـ التعٌار ظاـ ادطاوظر وظؿؼ التػؽر؟  ؾ  الؾُّغي

 وإفؽور؟

 ًوؤٓت و ًوؤٓت و ًوؤٓت مل ياتؿ  ؼاديؿ إجوباوت جوزماي بطالنو 

 الؾُّغايوكؾ مو لديـو كظريوت وفرواقوت يطرحفاو فرياؼ ماـ ظؾاامت  ،حتك أن

ظؾقفو فريؼ آخار بـظرياوت وفرواقوت أخارى  وَيُردُّ  ،وظؾامت الـػس والػالشػي

أن معظؿ إفؽور ادطروحاي كػًف الققً  ادثر لؾعجى ولؾجدل رم .وداحضي هل

ٌَؾ الػريؼن  ؽود   كاؾ  اذا آكؼًاوم ماـ ر ؿ ظذ الاولؽـ  ؽقن ُمْؼـعي،مـ ِق

 قي  يؿؽــو أن َكْخُؾص إى الـتوئٍ أ ؼضقَّيختالف حقل  ذه الوآ

قااع مج والػؽاار رم الؾُّغاايٓ يؿؽااـ الؼااقل بولتطااوبؼ أو الااتالزم باان  .1

مجقااع  ظااـ أخاار رم فام مًااتؼؾى قْ َؾااكااذلؽ إن كِ  احلااوٓت، وٓ يؿؽااـ الؼااقل

 َّٓ التػؽر أو  شقات رم الؾُّغي ؾعٌف ى الذ فؿَّ  كغػؾ الدور اداحلوٓت، ولؽـ جيى أ

 .عؼؾقَّيبعض العؿؾقوت ال رم

، الؾُّغايالػؽار ظاذ  ٌؼقَّيظذ الػؽر أو أش الؾُّغي ٌؼقَّيالـظر ظـ أش بغضِّ  .2

ز كالًّ مـفام لمخر، و ىى رضورفام قْ ؾَ كِ أن  ؽَّ ال صف  ًاوظد  ولؾُّغي؛ فأخر دورُيعزِّ
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شاتحول ولقٓ او ٓ ،ف وكؼؾاف إى أخاريـت قواإلكًون ظذ دمًقد فؽاره وِا

 .ثرهيو بوٕلػوظظذ الدقي والقوقح ويُ  الؾُّغين عِ يُ ا بدوره ا ذلؽ، والػؽر 

ث وادًاتؿع؛ فعـاد لـ يتحؼؼ التقاِؾ بان فؽار  الؾُّغيدون  .3 ادتحادِّ

شتامع يؼقم ادًتؿع وظـد آ ،كؾامت لديف مـ أفؽور رم ث موالؽالم يضع ادتحدِّ 

يتؾؼو و  ثار لدياف ك أن الؽؾامت التى أ ؛و و إى أفؽوريتؾؼَّ ك بتحقيؾ الؽؾامت الت

 .و ؽذا دوالقؽ ...معقَّـي اأفؽورً 

 ،ؿاف لؾؽاالمالتػؽار بتعؾُّ ؿ يتعؾَّ فولطػؾ  ؛أداة  ًوظد ظذ الػؽر الؾُّغي .4

 .د وادـطؼكِّ لديف زادت قدر ف ظذ التػؽر ادجرَّ  ؾغقيَّيام َكَؿً الثروة الكؾَّ و

أن  ـاوك  صاؽَّ  ر، وٓبدرجي كٌرة مـ التطاقُّ  كُّ ًؿ التػؽر اإلكًوكيتَّ  .5

د التك  ًاوظك   سكقٌقَّي؛ فٌِـَْقتفو الالؾُّغي ق  طكت ذا ال .مو ورات  ذا التطقر وصقئً 

 .Systematicity قَّيوالـظوم Productivity قَّيًؿ بوإلكتوجإفؽور ظذ أن  تَّ 

أو احلققاكاوت بَؿَؾَؽاي  ،لؽاالماؿفؿ  ذا متع إضػول قٌؾ  عؾُّ ك ٓ يـػ .6

مـو الٌا ضريؼاي جديادة ومتطاقرة  الؾُّغيالتػؽر، وإكام يؿؽـ  ػًر إمر بلن 

 مـ الـؿق. معقَّـيالتػؽر ظـد بؾق فؿ مرحؾي  رم

 ؛ذ ـ اإلكًون مـ أفؽور بالكثر ماـ وشاقؾي  يدور رميؿؽـ التعٌر ظامَّ  .7

َّٓ  ،ككولرشؿ أو ادقشقؼَ  التعٌر ظاـ  رم مقًُّزاقَّي أكثر إكظؿي التؿثقؾ دُّ ُ عَ  الؾُّغيأن إ

ًٓ  أكثر و دقيً ك إفؽور، بؾ   يزخر هبو ك الت سكقٌقَّي؛ فولؼقاظد الوُمٌورَشةً  وصؿق

 مـحف  ذا التؿقُّز دون  ره مـ أكظؿي التؿثقؾ إخرى.ك التك  ى الؾغق الـظوم
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، الؾُّغايشاتخدام دون ا ددة مـ التػؽر يؿؽـ أن  تؿَّ  قجد أصؽول متع .8

 َّٓ ًْ  دظؿ إفؽور ودمعؾفو أكثر ووقًحو الؾُّغيأن إ كاام  ا م الصقر مثاًل دَ خْ تَ . قد ُ 

ذا مااوط بتعزياز  اذه الصاقر ولؽاـ  ا ،التػؽارقَّاي ظؿؾ رم ايذكر الٌعض 

ادة رم حتك يؽقن هلو معـك؛ فال يؿؽـ مثاًل  الؾُّغيبؽؾامت   مثقؾ حمتقى فؽرة ُمعؼَّ

ٓ و.  ركقٌقَّايبِـْقاي ى شتخدام أًؾًؾي مـ الصقر دون ابصقرة أو حتك الذ ـ ب

ي كًتطقع مـ خاالل الصاقر الٌرصا  ـ ماثاًل ر  تضاؿَّ أفؽاو وحاد و التػؽار رميَّ

مـ  ،ٕكف ٓ يؿؽــو بولصقر وحد و مققز  ذه ادػو قؿ ؛قَّيحتاملأو اي قَّ مػو قؿ زموك

 .قز  ذه ادػو قؿ وحتديد و حتديًدا دققًؼومق رم الؾُّغيدور ك  ـو يل 

و وُظْؿًؼاو يتطؾَّى التػؽر العؿقؼ ثراتً  .9 ففاؿ دٓٓت وإَياوتات  رم لغقيًّ

كي لؾٌـوت الؾغقى ٓ  ًؿو بف كػوت ـاو  صكت ؽر رمفال يؿؽــو التػ ،الؽؾامت ادُؽقِّ

 .ؾغقيَّيال

اآ يؿؽااـ ا .10 بولؼصااقر والعجااز ظااـ التعٌاار ظااـ ادطااوظر  الؾُّغاايوم مِّ

 .أو ظـ اإلحوضي بؿجؿؾفو و صقير و بدقي وووقح ،وإفؽور

يؽقن ظؾقفو الػؽر؛ لاذا فانن ك  عؽس الصقرة التك ادرآة التك   الؾُّغي .11

ك الصاعقبي التا، واإلدراك لؼصاقر الػؽار رم اًداامتد التعٌر ُيعدُّ  رم الؾُّغيقصقر 

  إىقد  رجع  معقَّـيالتعٌر ظـ فؽرة  جيد و ادرت رم

 .ظدم الؼدرة ظذ  ؽقيـ الػؽرة كػًفو 

 الذ ـ. ظدم اكتامل الػؽرة رم 
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 ر. وجقد وعػ رم  الؼدرة ظذ آشسجوع أو التذكُّ

 و المقًّاالتعٌار ظـفاو  ُ ك فقال ، ظدم ففاؿ الػؽارة ماـ إشاوس

إلػوظ، وإكام  ق  ؿقض  رم وظقًٌ  الؾُّغين  ؿقض قمـ  ـو ٓ يؽ . ومًضو

 .الػؽر كػًف رم
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 عـسابـٌ ايـصـفـاي
 عًـى ايفهـس ايًُّػةتأثٝـس 

 

 :تطاؤالت َطسٚسة
 ؾ لؾغي  لثر ظذ الػؽر؟  

o  ر   طؽقؾ الػؽر؟ رم الؾُّغي ؾ  مثِّ

o  ثقن بؾغوت خمتؾػي  ؾ  العومَل بطرق خمتؾػي؟ ونيرادُتحدِّ

  ًوُمعتؼادات  ا ؾ َ ْعؽِاس الؾغاوت ادختؾػاي ثؼوفاوت وأفؽاور

 خمتؾػي؟

  ٌََااا  رم الؾُّغااي ااؾ ُيْؿؽِااـ اشااتخدام التاالثر ظااذ ظؼااقل ال

فومؿ؟ وأفؽور ؿ  وُمعتؼدامؿ و قجُّ

  لغي التػؽر القحقدة؟ك إم   الؾُّغي ؾ 



 



 

 

 

 
 

 ٌٖ يًػـة تأثري عًى ايفهـس؟أٚال: 

ــؤثِّس   ــٌ تـ ــةٖـ ــ ايًُّػـ ــهٌٝ ى فـ ــس؟تػـ ــدِّ  ٚ ايفهـ ــسى امُلتشـ ــٌ ٜـ ــاتثٖـ  ٕٛ بًػـ
 رلتًفة ايعاَيِ بطسم رلتًفة؟

اار هبااو "  "بـقومن ى وورف"يؼقل  ااؾ الؾُّغاي الطريؼااي التااك ُكػؽِّ ، ُ طؽِّ

د ماو كًتطقاع التػؽار فقاف  ."وحُتادِّ

لقًاً  ولؾُّغي ؽقيـ كظرة اإلكًون لؾؽقن، ف رم قًّوأشوش اغي دورً لؾُّ ذلؽ أن 

ؾ ى أيًضاو القظاوت الاذك باؾ  ا ،شقؾي يًتخدمفو الػؽرفؼط أداة وو فقاف َيتطاؽَّ

الػؽر. والز ون ظذ ذلؽ أن الطػؾ مـذ وٓد ف يتعؾَّؿ التػؽر بقاشاطي كؾاامت 

. ظاذ إمؽوكاوت لغتاف إمِّ ى فقف؛ ويتققَّػ ظودَاف الػؽار يطىُّ ى لغي جُمَْتَؿِعِف الذ

ي وخصقِ قَّيُ وُخصقِ اي  مـ ثاؿابطتون مًعو؛ وُمس الؾُّغي قَّيُ إُمَّ فانن  ػؽار إُمَّ

ي فتـؼؾفو مـ جقاؾ إى  الؾُّغيوكالمفو ُمسابطون أيًضو؛ فتصٌو  خَمَْزًكو لتجورب إُمَّ

د الـظارة إى ا بدوره ا ى أنو كوقؾي لؾساث الذى أ ،جقؾ احلاؼ واخلار قاقؿ َُيادِّ

 الؽقن بطؽؾ ظوم.إى و ،واجلامل

ك باؾ  ا ،اة، بؾ أوشع مـ أن  ؽاقن حُمْتاَقىأوشع مـ أن  ؽقن أد ولؾُّغيف

د ادفـدس ادَـِْزل ظذ ر ٌي ادولِؽ. د ادعرفي موًمو كام َُيدِّ  معـك َُيدِّ

ر اجلامظي داخؾ لغتفو الت ر و  رشؿ  صاقُّ ك التا إذن ا  كفف ، تؽؾَّؿفوك ُ ػؽِّ

اك و ا ،الـوطِؿ لتجورهبوك لؾعومَل، و  د لؾتػؽار، فوإلكًاون ُيػؽِّ ر حًاٌام ادُحادِّ

 يتؽؾَّؿ.
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د قدرة اإلكًون ظاذ الؽاالمك التك   الؾُّغيأن ى أ د ك التاك و ا ،حُتدِّ حُتادِّ

ة ى قدر ف ظذ التػؽر، والز ون ظذ ذلؽ  اق أن الطاخص الاذ ث ِظادَّ يتحادَّ

ده  ة أصخوص، حُتدِّ ث هبوك الت الؾُّغيلغوت  ق ِظدَّ يتحدَّ
(1). 

ارون بطارق أن ادُتحادِّ  اإذن  ا  ؾ َكْػَفؿ مـ ذلؽ ثن بؾغاوت خمتؾػاي ُيػؽِّ

 خمتؾػي؟

ك إمريؽاك وإكثروبقلاقجى  ذا الًمال كؾ مـ الؾغاق ـأجوب لـو ظ

ى و ؾؿقاذه الؾغاق Edward Sapir(1844 –1939)"إدوارد شوبر"الطفر 

.Benjamin Lee Whorf(1897-1941)"وورف بـقومن ى"ك إمريؽ

د  الؾُّغيفام لؾعالقي بن دراشت رم "وورف"و "شوبر" مل يؽتِػ  والثؼوفي بُؿجرَّ

الت اخلورجإ وحُمْتاَقى الثؼوفاي، و ٌقاون أن  اذه  الؾُّغيبن مػردات قَّي يضوح الصِّ

 تامموت ادجتؿع وأوجف كطوضف ادختؾػاي، باؾ ا ا كٌر إى َحد  ا  ادػردات  عؽس

ال إى أن  َِّ ؾ رم الؾُّغي ق  .الًوئدةحتديد و ركقى أكامط التػؽر   تدخَّ

ر ماـ وز افؽام أن الػـون وظومِل الـٌوت يـظران إى إصجور والـٌو وت وإ

 ، اتؽؾَّؿ لغاوت خمتؾػايك وجفتن خمتؾػتن، كذلؽ احلول بولـًٌي لؾجامظوت التا

و اذا معـاوه أن  ، ـظر إى العاومل كظارات خمتؾػاي، وُ ْدِركاف بطارق خمتؾػايففك 

 الؾُّغايأكثر ماـ أن ك والثؼوفي ٓ َ ْعـِ  الؾُّغي آكتػوت بدراشي العالقي القاوحي بن

 .هلو أشوس ثؼورم

 الؾُّغيالتلثر الػوظؾ بن  دراشي رم "وورف"و "شوبر"وقد جوتت حُموَوٓت 
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ِماْرآة لؾقاقاع  الؾُّغاييارى أن ى ر الًوئد الذكؼض لؾتصقُّ ي ـزلوأكامط التػؽر بؿ

 .بعد ذلؽ لقِػ  ذا القاقاع غيالؾُّ ت ك، ثؿ دمالؾُّغيَكِعقف دون وشوضي مـ ى الذ

ظتٌاوًرا ماـ ظادم بعقاد لادى اجلؿقاع، ا  كون  ذا القاقاع ُمتطاوهًبو إى َحاد  امَّ اول

 جق ر او، ورم كظر ؿ، فنن الؾغوت  تامثؾ مجقًعاو رم اختالف الٌقئي وادجتؿع رم

 .ضريؼي وِػفو هلذا القاقع

كـو  اق و عوروً  ذه ادحووٓت كذلؽ مع الػؽارة الؼوئؾاي بالن شاؾق

 .عاد ذلاؽ، ثؿ يصاػقن أفعاوهلؿ بًٓ أن الـوس يػعؾقن أوَّ ى أ ؛د أققالـوَُيدِّ ى الذ

ماف رم ويؿؽـ َردُّ   J.Herder "يق اون  اردر"أدوكقاو   ذه ادحوٓوت إى مو قدَّ

ؿ فاقن ؾافؾف"و ،M.Noradow "موكس كقرادو"و J.Fichte "يق ون فقختف"و

اؾ ،Humboldt W.Von " ٌقلً َِّ ن معرفاي ِاقرة العاومل أو قا إى أِ َّاـ  ق

دة لؾعاومل رؤيايكؾ لغاي  رمَ ْؽُؿـ ، حقٌ الؾُّغيالعومل  تل َّك مـ خالل  رؤيي  ؛حُمادَّ

ـْ ثَ  رؤيتفو  أِقامو ورمقز و فحًى، بؾ أيًضو رم فنن الؾغوت ٓ ختتؾػ رم ؿَّ َوِم

 .لؾعومل

م  ورم َدد، قدَّ  اتؽؾؿ ك ت التاإثٌوت أن اجلامظاو حموولتف رم "شوبر" ذا الصَّ

ظقامِل مـ القاقع خمتؾػي، وأن  ذه الؾغاوت  امثر بدرجاي رم  عقش  بؾغوت خمتؾػي

 .أكامط  ػؽر ؿ ورؤيتفؿ لؾعومل ورمقَّي ُمْدَركومؿ احلً كٌرة رم

ص مٌدأ  ، ويتؽؾؿفاو ك  ـتؿك الت الؾُّغيأن  رم "شوبر"ويتؾخَّ إى جُمتؿع ُمعنَّ

لاذا ادُـَظِّؿ لتجربي  اذا ادجتؿاع، وك طتفو،  أبـوت  ذا ادجتؿع، ويػؽرون بقاش
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اي ى  صقغ ظومل أظضوئف وواقعفؿ، حقٌ كؾ لغي  ـطقك التك فف َِّ ظذ رؤيي خو

 .(2)لؾعومل

اٌِ كاجتامظ لديف كظوم ثؼورم الؾُّغيإن  ًْ والتغارُّ وآِاطالح، قَّي ، يتؿقَّز بولـِّ

 ق التعٌر ظاـ شوشك آ صول، مو دام  دففو إك  قَّي أشوشحتؿؾ وطقػي ك و 

 . تؽؾؿفوك إفؽور والر ٌوت والعقاضػ ظـد اجلامظي الت

ٌَْؼاك  الؾُّغيأن ادجتؿع ََيَْظك بقشوئؾ ا صول أخرى، فنن مـ ر ؿ ظذ الو  َ

فاو و دَْقااؾ اإلكًاون إى رؤيااي القاقاع بطريؼااي حتؼقًؼااو ِاق قًّ "كظااًرا لؽقناو   ؛أَ ّ

الاذ ـ واؿـ كظاوم ماـ  يتؿثَّاؾ رمك اخلورج أن القاقعك و ق مو َيْعـِ ، (3)"رمزيي

."الػؽر"الرمقز ُيْدَظك 

َُياقط بُؿًاتعؿؾقفو، ى الاذك بوإلضور القاقع ةً  تلثر ُمٌورش الؾُّغيوإذا كوكً 

 .ضاور و ر قٌو افظـاورص  اذا اإلا بادرجوت ُمتػوو اي ا أن  عؽس ك فؿـ الٌد 

ٓ  الؾُّغايإن "حقاٌ   ؛كوادحاقط آجتامظاك بن ادجول الطٌقعا "شوبر"ز وُيؿقِّ 

َّٓ ك  عؽس ادجول الطٌقع أن  لثر  اذا ى أ ؛ره بولعقامؾ آجتامظقيكطوق  لثُّ  رمإ

إى  صاورةُبادَّ ماـ اإل ، لؽاـ ٓكادحاقط آجتامظا َيـَْحرِصا رم الؾُّغيادجول ظذ 

لاذلؽ فانن  ؛ككًون بولعومل الطٌقعاحتؽوك اإلاَ ـُْتٍ ظـ قَّي جتامظاوجقد ظقامؾ 

ك وادحاقط آجتامظاك  عؽس بصاقرة واواحي ادجاول الطٌقعا الؾُّغيات مػرد

 .(4)" تؽؾؿفوك لؾجامظي الت

، ع آجتامظاكفؼط ظذ ادَْرِجا ٓ َ ُدلُّ  الؾُّغيإى الؼقل أن  "شوبر"ويذ ى 
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ختقور مـ زاويي الؾُؿتؽؾِّؿ أو اجلامظي قَّي ـػًبؾ  عؽس كذلؽ بعض اخلصوئص ال

اَتِؼؾَّي ظاـ  أو الٌِـَك الـحقيي، ويتؿُّ ادػردات أو العٌورات  ًْ ذلاؽ بطريؼاي صاٌف ُم

 .ومضؿقنو التعٌرىِّ  ؾغقيَّيحمتقى الرشولي ال

ؼ َمْرِجع ولؾُّغيف ًَ د َك اؼ  بؾ  ك ،System of reference كلقًً جُمرَّ ًَ َك

ِؿؾ جمؿقظاي رماقز مقجاقدة  لغقيَّيفؽؾ رشولي  .أيًضو Expressiveى  عٌر حَتْ

ٓ ُيْػاَسَض لػفاؿ قصاقدة "إذ   ؛وفًؼو لؾًقوق والؼريـيك  ظفر وختتػ اًم، لؽـفوائد

وحًى، باؾ كاذلؽ معرفاي جُمَْؿاؾ  ىِّ معـو و العود ػ كؾاممو رم معرفي خُمَْتؾمثاًل 

 .(5)"هبوك  قحك  ذه الؽؾامت، أو الت  ـعؽس رمك حقوة اجلامظي وادجتؿع الت

وِماْرآة العاومل ك آجتامظادلقاؾ القاقاع  الؾُّغاين إ  "شاوبر"وظـدمو يؼقل 

ايلؾعاودات الى إرادبذلؽ أناو كتقجاي إشاؼوط ٓ ك احلؼقؼقي، فنكف يعـ ظاذ  ؾغقيَّ

ققلاف  رم F.de Saussure "شقشرفرديـوكد دى "مع  و ق يتَِّػؼ .القاقع ادحقط

ك ػ ظـاورص التجرباي التاؾالقًً كام يظاـ الاٌعض ٓئحاي  ضاؿ خمت الؾُّغين إ

ق ٓ يرجاع إى التجرباي خاالَّ ى رأيف كظوم رماز رمك و، ففيًتطقع إفراد مققز 

د كذلؽ أبعود  ذه التجربي وُيؼـِّ  ٕن ادارت  ـفو؛ادٌورشة لإلكًون فحًى، بؾ َُيدِّ

ِؼط بِـَْقي لغتف ال ًْ  .ظذ حؼؾ دموربفقَّي داخؾُي

ؾك الت ولؾُّغيو ؽذا، ف ر وواؿـ إضاور اجلامظاي  امثِّ قَّي جتامظحلوجي ا  تطؽَّ

 تؿتَّع بادور ك و  ،إدراك  ذه اجلامظي دحقطفو وواقعفوقَّي ٌورش ظذ كقػبطؽؾ م

 ؛القاقاع  ؼىصِّ  وطوئػفو َ ْؽُؿـ رم أ ؿُّ  ًادعرفي، مو دامقَّي ظؿؾ ول رموفعَّ أشوشك 
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ي التجربي الػرد أنو  مثر  لثًرا مٌورًشا رمى أ وماـ  شاقات؛ ظذ َحد  قَّي وآجتامظيَّ

، أو أن الؾُّغاير أن اإلكًون يتؽقَّػ مع واقعف دون اشاتخدام فؿـ اخلطل  صقُّ " ؿَّ ثَ 

د وشقؾي ظوروي حلَاؾِّ ك   الؾُّغي وذلاؽ أن  ؛مطاؽالت آ صاول والتػؽار جُمرَّ

ٌْـِ ك أن العومل القاقع َيْؽُؿـ رمقَّي ؼضجق ر ال ظاذ أشاوس  ،بطريؼاي ٓ واظقاي كى َم

 .(6)"ؾغقيَّيظودات اجلامظي ال

 ًوظدهومُ  "شوبر" وأظطو و أبعود و التجريٌقي  ؾؿقذُ  ؽرةَ  ذه الػ عَ وقد وشَّ 

ل مـ قوم بدراشي صومؾي لؾُ ى ، الذ"بـقومن وورف" ي الؼٌوئؾ اهلـد غوِت كون أوَّ  رميَّ

ي لغي قٌقؾي  َِّ ٌَّؼ مٌادأ  .Hopi "كاهلقب"أمريؽو الطاملقي، وبخو  رم "شاوبر"وقد ض

ؾ إى   ذا ادجول، َِّ   .(7)"وورف -شوبرقَّي فرو "بعد با  ُظِرَفً فقامقَّي فروو ق

 ظذ ُرْكـَْن قَّي ػروو ؼقم  ذه ال

ةؾغوالقَّة تؿاحل .1 ُؽؿ  الؾُّغيأن ك و عـ  Linguistic Determinism يَّ حَتْ

 ؛اا"شاوبر"كام قول ا  الؾُّغية  ؾؽ شقطرلغي يؼع حتً ى لذا فنن ادتؽؾؿ ٕ ؛الػؽر

 .يػؽر هبوك ٕنو  ػرض ظؾقف الطريؼي الت

ااةؾغوالقَّة الـسااب .2 أكااف ٓ َحاادَّ ك و عـاا :Linguistic Relativity يَّ

ااي لالختالفااوت الٌـقق خمتؾػااي لاادهيؿ  أن ادتؽؾؿاان بؾغااوٍت ى أ ؛باان الؾغااوتيَّ

َدد  رم "وورف"يؼقل  .رات خمتؾػي ظـ العوملَ إدراكوت و صقُّ     ذا الصَّ

ؼ الؾغق" ًَ ي، وإكاام  اق لقس أداة إلظاودة إكتاوج إفؽاور ادـطققاى إن الـَّ

ااف لؾـطااوط العؼااذ ِمٍ وادَُقجِّ ؾ لألفؽااور، و ااق ادُااَزْ لؾػاارد، ولتحؾقااؾ  ادُطااؽِّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثري اللغ  على الفكر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 311 
111 

قَّاي ظؿؾ ذه الصاقو ي لألفؽاور لقًاً  .آكطٌوظوت، وِقو ي وحدات التػؽر

 .(8)"جزت مـ الـحق، وختتؾػ مـ لغي إى أخرىك مًتؼؾي، وإكام  

الؼاارن  شااػي إدااون رمقسحااف الػالاقَّي ػروااُيقَجااد صااؽؾ آَخاار هلااذه ال

ون مـ ادؿؽـ أن يؽقن ك Aristotle "أرشطق"حقٌ زظؿقا أن َمـْطِؼ  ،العايـ

 مثاًل  ومؽًقؽقًّ  "أرشطق"ظؾقف أن لق كون   ق خمتؾًػو ظامَّ 
(9). 

  ٓ :م ُيثر هذا تسنؤ رون إصقنء بطرق خمتؾػاة ف ا أم أهنا   ،هل الَبَف يتصوَّ

 صؽنل خمتؾػة؟فؼط يتؽؾؿون ظي إصقنء بل

ب بعض إمثؾة ىف  ُُمنَولة لإلجنبة ظي هذا السمال: لـَْْضِ

  ي اهلـد "كاهلقب"يًتعؿؾ أفراد قٌقؾي   احلؿرات كؾؿي واحدة لؾتعٌر ظـيَّ

 احلاة، والطوئرة، وقوئد الطوئرة.

 دة ٕكقاع اجلؾقد تعدِّ كؾامت مُ  "اإلشؽقؿق"ؾ  ذا  ًتعؿؾ قٌوئؾ ؼوبِ مُ  رم

ادختؾػي.

  كؾؿتاون خمتؾػتاون لؾتعٌار ظاـ الؾَّاْقَكْن  "كالزوك"د لدى قٌقؾي ٓ  قَج 

بعاض الؾغاوت شاقى كؾؿاي واحادة لؾاقكن  وٓ  قجد رم ،إِػر والز ؼوى

اي كجؾقزاإل وبقاـام كجاد شاً كؾاامت خمتؾػاي رم .إخي وإزرق قَّاي عربواليَّ

، كجاد أن وإمحار وإزرق وإخي وإِػر والز ؼوىك لأللقان إرجقاك

ثن بؾغي  ا "روديًقو" رمShona"الطقكو"ادُتحدِّ و لادهيؿ أرباع كؾاامت فؼاط، أمَّ

و"ثقن بؾغي تحدِّ ادُ  فؾدهيؿ كؾؿتون فؼط. "لقٌريو" رمBassa"بوشَّ
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 ي كجؾقزاإل ورم قَّاي عربال إى أرباع كؾاامت رم"Uncle"ؿ كؾؿايَج َسْ  ُ يَّ

ك التا"Aunt"ولي، ومثؾفاو كؾؿايي، وزوج اخلالعؿ، واخلول، وزوج العؿَّ   ك 

"Cousin"واخلولي، وزوجي العؿ، وزوجي اخلول. أمو كؾؿاي، يالعؿَّ   ؿ إىَج َسْ  ُ 

اككؾامت  ك ؿ إى ثامكَج َسْ فتُ  واباـ اخلاول واباـ اخلولاي،  ،ي  ابـ العؿ وابـ العؿَّ

 ي وبـً اخلولي.وبـً العؿَّ  ،وبـً العؿ وبـً اخلول

ا ذا ظذ مًاتقى ادػاردات. أ اي و ظاذ مًاتقى الػصاوئؾ الـحقمَّ فانن يَّ

ي كجؾقزثن بوإلتحدِّ ادُ  إفعاول  إشامت كلصاقوت، ورم يؿقؾقن إى التػؽر رم مثاًل يَّ

ظـ أصقوت مثاؾ وماقض الازق وألًاـي  "كاهلقب" أفراد قٌقؾي عزِّ كلحداث، بقـام يُ 

.(10)الـور وكػثوت الدخون كلفعول

ختتؾاػ فقفاو الؾغاوت فصاقؾي ك رى التاإخايَّي ومـ بن الػصوئؾ الـحق

ا رً ذكَّ ظتٌوره ُماوشؿ باػ كؾ ُيصـَّ  ا عربقَّيال كام  ق احلول رما  ػركًقَّيالك فػ ؛الـقع

رة رممُ  مثاًل  "ـٌْ ُج "و. فؽؾؿي أو ممكثً   فؿمكثاي. ورم "حلاؿ"، أماو كؾؿاي ػركًقَّيال ذكَّ

رة أيًض مُ  "ـٌْ ُج "فنن كؾؿي قَّي إدوك  "الطؿس"مجود. وكؾؿي  "حلؿ"و، ولؽـ كؾؿي ذكَّ

 او ن الؾغتان،  ماذكرة رم "الؼؿار"حن أن كؾؿي  ي، رموإدوكقَّ قَّي عربال ممكثي رم

 .(11)ةعورِص ادُ  كجؾقزيَّياإل لغي الطعر رم ورمقَّي ػركًال ولؽـفام ظؽس ذلؽ رم

شاتخدام واامئر اخلطاوب. فولضاؿراختالف بن الؾغوت ومـ أوجف آ

"you"يؼوبؾ زيَّيكجؾقاإل رم   ًِ ، أك ًَ  )حقاٌ ٓ  ػرقاي رم أكتؿ، وأكتـ، أكتام ،أك

ختالف قد  قجد بن هلجتن ماـ هلجاوت بؾ إن أوجف آ ،(، وٓ رم العددالـقع
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ًِ "شاتخدام بعاض التقكًاقن لؾضاؿر اوظذ شٌقؾ ادثول  ،كػًفو الؾُّغي  رم "أكا

 و!ر أحقوكً د ادذكَّ رَ ػْ خموضٌي ادُ 

، أو بعضظـ  ختالف الؾغوت بعضفواقَّي و كقػل يقوِّ وأن كـتؼؾ إى مثو

 (12)ث بًقطدَ ثن بولؾغوت ادختؾػي إى َح تحدِّ ختالف كظرة ادُ اقَّي كقػ

 اهلاقات رم ك رميتحارَّ  "ارً َجاَح "قف ًؿِّ كُ ى  مـ الـقع الذاًم ًْ ظ جِ الحِ ظـدمو كُ 

و أو  صاؽؾقًّ قاًل و حتؾاؾ الظو رة بان  او ن الػؽار ن مًعاحؾِّ دموه إرض، فنكـو كُ ا

 The "احلجر يًؼط"، وكؼقل إن كجؾقزيَّيأو اإلقَّي عربال غيِ لؾُّ  ومـوشًٌ  ومعقـً  وكحقيًّ 

stone falls.  

كـاو لاق إإذ  ؛كػسض أن  ذا  ق التحؾقؾ القحقد ادـوشاى ٓأك ولؽـ يـٌغ

و بعض الؾغوت إخرى ظـ  اذا احلادث الًٌاقط، هب عزِّ  ُ ك الطرق الت رمكظركو 

و هظون مو كدرك أكف مـ ادؿؽـ اإلواوفي إى صاؽؾ  عٌركاو، أو أن كحاذف فنكـ

 لقِػـو لؾحؼقؼي.ى عقد  ـظقؿف، دون  غقر جق رمـف، أو أن كُ 

 د مو إذا كوكً كؾؿاي حدِّ مـ أن كُ  بدَّ  ٓقَّي عربوالقَّي ػركًوالقَّي إدوكك فػ

ارة أو ممكثي، فـؼقل "حجر"  ."ر  ًؼطاحلج"ولقس  "احلجر يًؼط"  مذكَّ

  َّالتطقٌقا"لغي  و رمأم" Chippewa  ا رْؿاإحدى لغوت اهلـقد احلُ ك و ا 

 ث دون اإلصورة إى أن احلجر مجود.دَ  ظـ  ذا احلَ عزِّ ـ أن كُ ؽِ ؿْ فال يُ 

  َّلتحديد مو إذا كون احلجار معرفاي قَّي و الروس فننؿ قد ٓ جيدون أ أم

 ."احلجر يًؼط"و  "حجر يًؼط" ٌولقن بولػرق بنبؿعـك أنؿ قد ٓ يُ  ؛أو كؽرة
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  َّماو إذا كاون  يػرققا بنمـ أن  بدَّ  كقلقمٌقو فال و  ـقد الؽقاكقتقل رمأم

ماو إذا كاون أقارب إى  بنحلظي الؽالم، و ؿ رمتؽؾِّ لؾؿُ ك و أو  ر مرئاحلجر مرئقً 

ؿاقا فقًاتخدمقا عؿِّ كام أنؿ يؿؽـ أن يُ  ،ى، أو لطخص ثولٌخوضَ ادتؽؾؿ أو ادُ 

دون زماـ دِّ ؽـ أن  ـطٌؼ ظذ حجر واحد أو ظدة أحجور،  ر أنؿ ٓ َُي مجؾي يؿ

 الًؼقط.

  َّحجار "ك مـ التعٌر فقؼقلقن  إدكَ  دِّ و الصقـققن فننؿ يؽتػقن بوحلَ أم

 .كجؾقزيَّيبوإل "Stone falls"ؾ ؼوبِ أو مو يُ  ،"يًؼط

  ًالـق ؽو"لغي  ا، رموأخر" Nootka  ًالقس  ـوك رضورة لإلصورة حتديد 

  يـأن ماـ جازكؾؿاي واحادة ظٌاورة ظاـ فعاؾ يتؽاقَّ ك إى احلجر، ولؽـ  ؽػا

 دموه إى أشػؾ.إى آك ف احلجر، بقـام يطر الثوكٌِ ْط ت يُ كإول يطر إى ص

 ا كتؽؾؿفاوك غي التالؾُّ يَّي اإلجٌوريَّي و لـو  ذا ادثول أن الػصوئؾ الـحقيقوِّ 

خصاوئص خمتؾػاي لؾؿقاقاػ، وإى أن كاوت أو ؽقِّ إى مُ  ك  دمعؾـو كـتٌف بطؽؾ خػ

ًٓ ك كؾؼ  ؿ.ظـدمو كتؽؾَّ  مـ القاقع مـ حقلـو، ظذ إقؾِّ  معقَّـي إى جقاكى بو

إى بعاض ى قاد يامدى ختالف بن الؾغوت الاذومـ إمثؾي إخرى لال

عوكقاف القوباوكققن ظـادمو يازورون فركًاو التقاِؾ والتػو ؿ، مو يُ  الصعقبوت رم

شاتامع ماـ آ دَّ ُبا نويي اجلؿؾاي، ولاذا ٓ كقن يضعقن الػعؾ رمن القوبوإإذ  ؛مثاًل 

و الػركًققن فقضعقن الػعاؾ بعاد ث حتك الـفويي لػفؿ مو يريد ققلف. أمَّ تحدِّ لؾؿُ 

ع وقاد ٓ يتاقرَّ  ،ع معـك اجلؿؾاي بناظيؿِ تَ ًْ ويػفؿ ادُ  ،اجلؿؾي رم ةً شؿ مٌورشآ
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ظاذ  دُّ رُ ظـادمو َياك ذلؽ فنن القوبوك ثف. بوإلووفي إىدِّ ؼوضعي حُم هلذا الًٌى ظـ مُ 

. فانذا كاون شمال يٌدأ بتؼديؿ خمتؾػ أرات قٌؾ أن خياتؿ بتؼاديؿ رأياف اخلاوّص 

ًاوظده ا أكاف يُ عتؼادً ؼوضعف بناظي مُ قد يُ ك فنن الػركً ،قَّيػركًقد الٓ جُي ك القوبوك

م رأيً  ؛بوإلحٌوطك ر القوبوكعُ ْط و ؽقن الـتقجي أن يَ  ،بذلؽ  رأياف، كاام و  رٕكف قدَّ

لؾتعٌر ظـ كػًف أو حتك ففؿ ماو يؼقلاف  ٕكف مل جيد الققً الؽورم ؛ريطعر بولتق ُّ 

.(13)ّك الػركً

ذلاؽ  حوولـاو ماـ خالهلاو اإلجوباي ظاـك كوكً  ذه بعض إمثؾاي التا

ختالفاوت ختالفوت بن الؾغوت، ومو إذا كوكاً  اذه آالتًوؤل ادُثور بطلن آ

ون ماـ خالهلاو ك إصؽول التا أم رم ،لٌا لألصقوتر اضرق  صقُّ  َ ْؽُؿـ رم ُيعازِّ

 ؟ظـ  ذه إصقوت

ًٓ  "وورف ا شوبر"قَّي فرولؼد أثورت  ذا كجاد أن لا واشاًعو؛  وِخالًفاوَجَد

 .د وُمعوِرضكؼًؿقا حقهلو فريؼن  مميِّ العؾامت والٌوحثن قد ا

 :دالػرياق ادمي  

بط قَّاي وقولقا بنمؽوك ،يَّيؾغقالقَّي  لثَّر ظديد مـ الُؽّتوب والٌوحثن بولـًٌ الارَّ

ظذ شٌقؾ ادثول   مٓت ومـ اختالف ضريؼي رؤيي العومَل،و الؾُّغيختالف بِـَْقي بن ا

 ٓ احلرص 

"Kluckhohn" ٓيتااقن"و" Leighton (1946)، لااقرا ثقمًٌااقن"و"

Laura Thompson (1950)، قجير"و " Hoijer (1953). 
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أن لغاي  ا ظاذ شاٌقؾ ادثاولاا  "Leighton" و "Kluckhohn" َياْذُكر

و، لدرجاي أن ختالًفاو جاذريًّ ا كجؾقزيَّيختتؾػ ظـ لغتفام اإل Navaho "الـوفو ق"

ثن لؾـوفو ق ماوط بػفاؿ بِـَْقاي لغاتفؿ، والادلقؾ ظاذ ذلاؽ  ظؼؾقَّيففؿ  ادُتحدِّ

ـوفاو ق إى ماـ ال َيوول  رمجي َكص  ى يقاجففو ادُسِجؿ الذك الصعقبي الؽٌرة الت

 .(14)ن خُمتؾػن ُمثِّالن ظودَنوذلؽ كظًرا ٕن الؾغت ؛كجؾقزيَّياإل

حَمْؽِقَّاي  ـاو  " باا كتوبف ادَُعـْاَقن فُقجودل رم Mark Abley "مورك آبذ"أّمو 

دة  صاول، حقاٌ أكثر مـ جمرد وشقؾي لالك   الؾُّغيبلن  "رحالت بن لغوت ُمفدَّ

دةيَّي و ق معقَّـيابي َ ـَْػتِو ظذ ثؼوفي وبقَّ  "لٌـوت العومل"أنو ضريؼي يرى   .حُمدَّ

إدوارد "و "وورف بـقاومن ى"كظريتاف ماع أضروحاوت  رم "آبذ"يتعوضػ 

ور لتقَّاإى ابولـًاٌي قَّي ، فعذ الر ؿ مـ أن كظاريتفام أِاٌحً أن  ومطا"شوبر

َّٓ ، الؾُّغيفؾًػي  الًوئد رم العومِّ  ك ياؼ إمثؾاي التاأكـاو كجاده يادظؿفو ظاـ ضرإ

ركو بؼقل  ،يدرشفوك احلوٓت الت يقرد و رم   "شوبر"و ذا ُيذكِّ

زة وُمـػصاؾي ظقامل ُمتؿقِّاك  عقش فقفو الثؼوفوت ادختؾػي  ك إن العقامل الت"

ٌْ  ،بعضفو ظـ بعض وت َؼك  ق كػًف بقـام ختتؾػ التًؿقولقًً جمرد ظومل واحد َي

 ."ادُْؾَحَؼي بف

ُ توح لـو وشقؾي لتؽقيـ  ذه العاقامل، ولاقس فؼاط  غيالؾُّ أكف مـ خالل ى أ

 .الؾُّغيالـظر إلقفو مـ خالل صٌوك  ؾؽ 

اؿقِّ ٓ يُ  "أوكال قمو" رم "كيقص"كالحظ أن الـوضؼن بؾغي  ،ؿثاًل ف و زون لغقيًّ
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ك ؿان بؾغاي الققصاتؽؾِّ ولؽاـ بان ادُ  ،ي إخارىوالؽوئـاوت احلقَّا بان الٌاا

 .إخرى وادخؾققوت

ؽقاي وذلاؽ يإمر "مان"ومقضـفؿ وٓياي  - "مقؽامك"الـوضؼقن بؾغي  وأمَّ 

الئؿ كظارمؿ يُ ى فؾدهيؿ  ركقى لغق -ظذ ادحقط إضؾسِّ  ّؾ طِ مـ كـدا ادُ  اجلزت

 ،ة إى ضوقايل اداودَّ حقاٌ  تحاقَّ  ، ادًاتؿربصػتف حولي مـ التغرُّ  إى ظومل القاقع

 رم وحًّ كالحااظ ُصاا إذْ  ؛لغااتفؿ رم ويااـعؽس ذلااؽ ،شااتؿراروب ةوالطوقااي إى مااودَّ 

 .العومل حًى كظر ؿ وثوبتي رم  طر إى أصقوت ِؾٌيك الؽؾامت الت

ي ؾغقبعض إحقون  عطقـو ادصطؾحوت ال رم ؿاي  ًاوظدكو ظاذ ققِّ  فؽارةيَّ

لغاي  رمؿاثاًل ف ،ماو يًاتخدمفو صاعٌى ك التاقَّاي جتامظوت آؿ الرمقز وألقَّ  ػفُّ 

كـدا قرب مؼوضعي كقبقاؽ( يقجاد  و ققم يعقطقن رميتحدث هبك )الت "اهلقرون"

ؿقا شاؾَّ "وادؼصاقد باف أناؿ  ،"ة مراتد ـقا فروة رأشف بولزيً ظدَّ "  عٌر يؼقل

ث هبو شؽون أشسالقو إِاؾققن يتحدَّ ك الت "جورو"لغي  . وحًى"ظؾقف بوحسام

أكاف ك  عـ "لقس لديف آذان"عٌورة ف لذلؽ ،حؽقؿ أكفك يعـ "لديف آذان"  فنن ققهلؿ

يؼصادون فاؿ ف ،و ماو أِاؿّ صخًصا أو شخقػ. وظـدمو يؼقلقن إن ، ر حؽقؿ

 .(15)أو أمحؼك بذلؽ أكف  ٌ

يَّي ظضاقن  ـاوك ظالقاي كاذلؽ أ "ىالػـجارك حمؿد صاقق"يرى الدكتقر 

ٓ  الؾُّغايحقو ـاو  اق  ن العـرصا احلاوكؿ رمأ فويٌادو لا ،الؾُّغيوثقؼي بن الػؽر و

د الػؽار ولاقس دِّ حُتاك التك كـطؼ هبو  ك الؽؾامت التلػوظ وإ نذلؽ ٕ ؛الػؽر
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 د الًؾقك، والػؽار  اقدِّ يصقغ ادطوظر وَُي ى ذا كون الػؽر  ق الذإو العؽس.

ًٓ  ولؾُّغي آ تامم بكف يتعنَّ نف ؛الؾُّغيكتوج   الؾُّغاي"باا  ذلاؽ ظاذماثاًل يب ي. وأو

ى كػقشاـو  اق الاذ ظامقأ رم مو كػفؿف وكحػظف مـ الؼرآن ويًتؼرُّ  فننَّ  ،"الؼرآكقي

ذلاؽ ماو قاد  ظاذ كؼاقسد مقاقػـو وشؾقكـو، ودِّ َُي ى و ق الذ ،ػ مطوظركوؽقِّ يُ 

  .(16)مثولأأو   ونٍ أمـ كثر أو صعر أو  َُيَْػظ

 :ضالػرياق ادعانر

َفً ظديد مـ إبحوث إى التدلقؾ ظذ أن  ٓ  "وورف -شوبر"قَّي فروُوجِّ

جاقن "ك الزيطاوكى ومـ ذلؽ مو يؼقلف الؾغق ، ؾؽِقو تفو  ُيْؿؽِـ أن َ ِصّو رم

  John Lyons "لققكز

قَّاي تؿؿؽاـ أن يادافع ظاـ احلي مـ ادُحتَؿؾ أكف ٓ يقجد  ذه إيوم أحادٌ "

ي ؾغقال ي ؾغقالقَّي والـًٌيَّ ف، لؽـاف يؿؽاـ أن ُيادافع ظاـ يَّ كؾتقفام بطؽؾفام ادُتطرِّ

 "ِقغي هلام أوعػ وأقؾ لػًتو لؾـظر
(17). 

  أن الاذاكرة واإلدراك كؾاقفام يتالثران "لقاقكز"ادعاروف كاام َياْذُكر  فؿـ

لغاي، فؼاد أوواحً التجاورب ى أ بولؽؾامت والتعٌارات اداُلئؿاي ادُتوحاي رم

ي أن الذاكرة الٌرص مثاًل  عؾؿقَّيال صي حتك يؿؽـ أن ُ الئاؿ مقؾ إى أن  ؽقن ُمَطقَّ يَّ

رونؽ ، كام أن ذلالؾُّغي التعٌرات ادُتوحي رم  جيعاؾ ادُتؽؾِّؿان ُيالحظاقن ويتاذكَّ

َزت رمك إصقوت الت دود الؽؾاامت حا  ؼاع رمك  ؾؽ إصاقوت التاى أ ؛لغتفؿ ُرمِّ

ي كجؾقزاإل الؾُّغي ومثؾ ذلؽ أن رم والتعٌرات ادُتوحي؛ إب، ك كؾؿي لتعقن أخايَّ
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د   قجاإشسالقن إِاؾقن ٓلغي  ورم .إمك لؽـ لقس فقفو كؾؿي لتعقن أخ

ْمؾ"كؾؿي واحدة لتًؿقي  دة لتًاؿقي رم الققً الذى  قجد فقف  ،"الرَّ كؾامت ُمتعادِّ

القاحد لقًاً مؼصاقرة  طكت ر أن  ذه إشامت ادتعددة ِٕـوف ال .أِـوفف

ظذ  مٓت، بؾ يؿؽاـ أن  ـتؼاؾ إى أخاريـ الاذيـ يتؽؾؿاقن لغاوت أخارى 

  .(18)بطؽؾ مٌورش

 رم معقَّـايأن يؽاقن  رمقاز مؼقلاي ى اليور ُيضوف إى ذلؽ أكف لقس مـ

و لدى أظضوت ادجؿقظي ال معقَّـيلغي  ايُمطَّرًدا وظومًّ  "لقاقكز"يؼاقل  .مجاقعفؿ ؾغقيَّ

ًصو  ذا الرأ   ىُمؾخِّ

ن أ ؾى ظؾامت الـػس والؾًوكقن والػالشػي يؿؽـ إإن مـ ادؿؽـ الؼقل "

واإلدراك والػؽاار، لؽااـفؿ وا باالن  ـااوك  االثًرا مااو لؾغااي ظااذ الااذاكرة أن ُيؼاارُّ 

ؽقن رم   .(19)"وورف -شوبر ػروقَّيقٌقل الصقغي إققى ل يتطؽَّ

كٌر مـ الػالشػي والؾًاوكقن أمثاول    ذا ظددٌ  "جقن لققكز"ى ويقافؼ رأ

، "ك طقمًاؽ"، و"ريتطاورد  دشاقن"، و"ككاقؿ شاترولقـ"و "مويؽؾ ديػقاً"

 .(20)"ـؽرقشتقػـ ب"و، "روبرت  قل"، و"كالرك وكالرك"، و"كقً أٓن"و

فؽااون كؼااده  Feuer (1953) "فقااقير"ك جتامظااأّمااو الػقؾًااقف آ

اااع  "وورف"قَّاااي ٓذًظاااو دـفج ث  "فقاااقير"واشاااتـتوجو ف، فاااال يتققَّ ااادُّ أن حَتَ

إى اخااتالف ضريؼااي ى خمتؾػااي يؿؽااـ أن ياامدِّ  الثؼوفااوت ادختؾػااي لؾغااوٍت 

كاايقَّي شوشااإدراك  ااذه الثؼوفااوت لؾعـااورص إ لؾعااومل كودؽااون، والزمااون،  ادُؽقِّ
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ذلااؽ ٕن اإلدراك الًااؾقؿ هلااذه  ؛و ر ااو مااـ العـااورص إخاارى ،قَّيوالًااٌٌ

 .(21)و مـ أجؾ الٌؼوتًرا رضوريًّ أم العـورص ُيَعدُّ 

قَّااي بقئااوت الٌااا الػقزيوئ ففـااوك حااوٓت مااـ آ ًااوق والتامثااؾ رم

قَّاي أشامت لؽقوكوت فقزيوئ مجقعفو ..ادوت، والـوروالؼؿر، وي؛ فولطؿس، والٌققلقجقَّ 

كاؾ لغاي ماـ الؾغاوت صاؽؾ  ف، كام يقجاد رمالعومل كؾِّ  مقجقدة رمقَّي أو بققلقج

 .(22)ز إلقفوواحد يرم أشوشكى  ىى لغق

ُيـاوقش "Language, Ideology and Point of View" كتوباف ورم

وُيعاوِرض فؽارة  "وورف -شاوبر" فروقَّي Paul Simpson "بقل شقؿًٌقن"

د ماـ يؽاقن لدياف ظادد حمادوى ٕن ادارت الاذ ؛الؽؾامت ظذ ادػاو قؿقَّي ٌؼأش

 لاذا .ًداوا ماـ حقلاف حماد ػرواقَّيوفًؼو هلذه الا  الؽؾامت، شقؽقن إدراكف لؾعومل

لقي رمقَّي ػروأن مـ الصعى  ليقد  ذه ال "شقؿًٌقن"يرى  م ، ِقرمو إوَّ وُيؼادِّ

ًٓ  "بقل شقؿًٌقن"لـو   إذ يؼقل  ،ي كظره لؾز ـي ظذ وجفمثو

كام  اهبذا آشؿ ك ُشؿِّ  "آكِؾ الـَّْؿؾ"ٓ  ًٌؼ الؽؾامت ادػو قؿ، فوحلققان  " 

يعقش ظذ ى ٕكف يؼقم هبذا الػعؾ )أ ؛- ( بذكوت7812) Lakoff "ؽقفلق" بنَّ 

د أن  ،قَّيطٌقعوطقػتف الك إن  ذه   أكؾ الـؿؾ(، ففق  ر ُمْؾَزم بلكؾ الـؿاؾ دُجارَّ

اقَغ مصاطؾو  .ظؾقف ذلؽ ْؿذا ُ  ىِّ الـظوم الؾغق رمقَّي ة ُمْعَجؿ ـوك مودَّ  ِِ وبودثاؾ 

اي لإلصورة إى طو رة ِمْعامر Skyscraper "كوضحي شحوب" لاذا فؿاـ  حديثاي؛يَّ

َّٓ احلامقي أن كازظؿ أن الـاوس مل يعرفاقا  اذه الظاو رة أو ُيالِحظق او  َبْعاد أن إ
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دمؿ  ة ظـفو الؾُّغيزوَّ  ."بولؽؾؿي ادُعزِّ

ي لؾـظرقَّي آَخر أكثر واقع أن  ـوك بدياًل  "شقؿًٌقن"يرى  و اق  ،قَّيالقورفيَّ

ؾ الـظوم الؾغق  الؾُّغايبؿعـاك أن  ؛خيادمفوك القطوئػ التك  ى الؼقل أن مو ُيطؽِّ

ز  ، عؽس ا تامموت  ؾؽ الثؼوفي معقَّـي ًتخدمفو ثؼوفي ك الت  إى حد موا بؾ وُ عزِّ

ماـ مػاردات  ايديقلقجقي، فتصٌو ادػو قؿ بذلؽ جازتً إوقَّي ُ ورشومو الثؼوف ا

 .(23)الؾُّغي

اي ادُؼوضعاوت الؽـد ظذ شٌقؾ ادثول، يًتخدم اهلـقد رم قَّاي الغربقَّي الطاامليَّ

قفاو يؽقن ظؾك ثالثي ظا ُمصطؾًحو ظذ إقؾ لإلصورة إى احلوٓت ادختؾػي الت

ركقاو الاذيـ ٓ ُيامرشاقن ريوواي ون جـاقب كولقػقاجلؾقد، بقـام ٓ يًتخدم ُشاؽَّ 

َّٓ التزحؾؼ ظذ اجلؾقد  ٓ ، ولؽاـ "snow"و  "ice" ُمْصاَطَؾَحْن فؼاط  او إ

ذلؽ أن اإلصورة إى  ذا ادػفاقم لادهيؿ  ؼترصا ظاذ  اذيـ ادصاطؾحن ك يعـ

اي كجؾقزبؾ ظذ العؽس موًمو،  ـوك ادزيد مـ الؽؾامت اإل ،فؼط  طار إى ك التايَّ

دة مثؾ ك تؾػي التاحلوٓت ادخ   ؽقن ظؾقفو ادقوه ادُتجؿِّ

ٌَّي ثؾٍ  َ                 Flurry

Dusting   ُ ٌور مـ الثؾٍ

Slush    ثؾٍ كصػ ذائى

Snowflake      ي ثؾٍكدف 

 .ؾحوت إخرىو ر و مـ ادصط
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كاودًرا ماو قَّي شاتقائأو صاٌف آقَّي ون إقاولقؿ آشاتقائحؼقؼي إمر أن ُشؽَّ 

وذلاؽ كظاًرا  ؛أو حتاك ٓ يًاتخدمقنو ُمطؾًؼاو ،ًتخدمقن  ذه ادصطؾحوتي

دة رم ٕنؿ مل ُيصودفقا رم َّٓ صاؽؾ ماـ إصاؽول ى أ بقئتفؿ قّط ادقوه ادُتجؿِّ  رمإ

ٌوت الثؾٍ؛ فؿاي بولـًاٌي ملذا فؿثؾ  ذه الػروق الدققؼاي ٓ يروناو  صؽؾ ُمؽعَّ

.(24)فؿقلإ

 ماـ معانَّ  وٓ  ؼاػ ظـاد َحاد   ،رق و تطاقَّ  ـؿاك كولؽاوئـ احلا الؾُّغيإن 

ات هيعاي رم والدلقؾ ظذ ذلاؽ أكـاو كالحاظ حادوث ،الؽؾامت بعاض   غارُّ

 حدوث ذلؽ؟ ولؽـ مو الًٌى رم ،الؾغوت وطفقر كؾامت جديدة هبو

أو  ،قَّايأو ثؼوفاوت خورج ٌورش بؾغاوٍت قد يؽقن ذلؽ كتقجي ٓحتؽوكفو اد

ثق  رم .كتقجي لظفقر  ؽـقلقجقو جديدة  وألػوًطا الؾُّغي ذه احلولي قد يًتعر ُمتحدِّ

ي كجؾقزاإل كام  ق احلول رم أخرى؛ مـ لغي معقَّـي أو مصطؾحوٍت  اشاتعورت ك التيَّ

اقَغً رمك  ذا إى جوكاى الؽؾاامت اجلديادة التا .ػركًقَّيمـ إلػوظ الكثًرا  ِِ 

ي كجؾقزاإل لؾتعٌار ظاـ  ؛قَّايقـوالال قَّاي مـ جذور كؾامت اشاتعورمو ماـ الققكوكيَّ

 الًاقاحؾقي الؾُّغايأّماو الؼرون الؼؾقؾي ادوواقي،  اجلديدة ظذ َمرِّ  عؾؿقَّيادػو قؿ ال

 عؾؿقَّايلؾتعٌار ظاـ ادػاو قؿ ال عربقَّايماـ الؽؾاامت ال افـجد و  ًاتخدم كثارً 

ْػر"كؾؿي  ومـ ذلؽ ،واحلًوبقي الًقاحؾقَّييغالؾاشؿ  رم  ٌدو واوحيً ك الت "الصِّ

"Sufuri".قَّي أو أفريؼقَّي احلؼقؼي أكف ٓ  قجد لغي أوروب َّٓ واشتعورت كؾامت إ

   . ذا ادجول رمقَّي عربمـ ال
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ثق  لؾتعٌر ظاـ ادػاو قؿ أو الظاقا ر ى إى ضريؼي أخر الؾُّغيقد يؾجل ُمتحدِّ

ويًاتخدمق و  ،لغاتفؿ كؾؿاي قديؿاي معروفاي رم واتاورخيبالن وذلؽ  ،اجلديدة

وباذلؽ ُيضاوف معـاك آخار جدياد إى  ؛ػفقم أو الػؽرة اجلديدةلإلصورة إى اد

َظاً الًاّقورات افعـدمو  .ادعـك إِذ هلذه الؽؾؿي َصاَعَر الـاوس  ا ماثاًل ا ْخُسِ

ٌََدا هلؿ  ون مـ خالهلو ظـ أجزات الًقورة،بوحلوجي إى وجقد كؾامت ُيعزِّ  ماثاًل  اف

ك الًاقورة كولغطاوت اك ُيغطى اجلزت الذ ا يًاتخدمف اإلكًاون لتغطقاي ى لاذحُمرِّ

 .وكال و  طوت لؾرأس، "hood"أو"bonnet"لذا أضؾؼقا ظؾقف اشؿ ؛رأشف

إى أفريؼقاو قَّاي وبوت احلربالادبَّ قَّاي وبودثؾ، ظـدمو َأْدَخَؾاً الادول إوروب

اخلر قاً أو وحقاد الؼارن( ك  عـاك )الت"Faru"الًقاحؾقَّيْختَرت الؽؾؿي ا

 رمشوشاك مـ كوحقي أخرى، كون الًٌى إ .قع مـ ادَْرَكٌوتلؾتعٌر ظـ  ذا الـ

اؿقي الادبَّ  ًْ ااياإل رم"Tanks"وبوت بؽؾؿايَ   اق أن الزيطاوكقن قااومقا  كجؾقزيَّ

َُياوفظقا ظاذ ك ؽول ،ِحرات أفريؼقو الطاملقي بتطقير  ذا الـقع مـ ادَْرَكٌوت رم

ي ِهِّ  بقن كقظً إقولقا   ذا اداوعيَّ  Water"ماـ ِافوريٍ ادقاوه ايدً جد ونؿ جُيرِّ

tanks"وباي ُأْضؾِاَؼ إكتاوج أول دبَّ ظـد آكتفوت مـ و .الصحرات ٓشتخدامفو رم

.(25)شؿ الثوبً هلولػسة ضقيؾي حتك أٌِو آ"Tank"ظؾقفو اشؿ

ث او كوكاً ثؼاوفتفؿ اا  الؾُّغيك َكْخُؾص مـ  ذا كؾف إى أن ُمتحدِّ ُيثارون  اأيًّ

ث ظـاف؛ حقاٌ طَّ لغتفؿ بوٕلػوظ لتتؿ ٓ  الؾُّغاين إك مع مو َيتاوجقن إى التحادُّ

 مـ ادػو قؿ، فؼد  دخؾ إلقفاو ألػاوظ معنَّ   ؼػ ظـد جمؿقظي حمددة أو ظـد َحد  
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 "شوبر" فروقَّيو ذا مو يتعورض مع  ،جديدة لؾتعٌر ظـ مػو قؿ وأفؽور جديدة

 ."وورف"و

 ٍ:دلٌُ ايكٛ

كي بان طاسَ غاي )بؿعـاك ادالماو ادُ لؾُّ قَّي ودك الظقا ر العظَ ظومل الققم حَتْ  رم

ي  حتظك بف كظرالؾغوت ادختؾػي( بـصقى أوفر مـ آ تامم ظامَّ  ادعروفي  "وورف"يَّ

يالقَّي الـًٌ" شؿِ وب ك إمريؽا الؾُّغي وقد أصور ظوملِ .linguistic relativity "ؾغقيَّ

و أكثار قًّاـِ عْ ن مَ كو "وورف"إى أن Noam Chomsky"ككعقم  طقمًؽ"الطفر 

فانن  قايمًتقيومو العؿؼ لؾغوت، بقـام رمقَّي قوت الًطحـْ بولساكقى أو الٌِ ك و يـٌغِ َّ 

 الؾغوت كؾفو  تطوبف أكثر  و ختتؾػ.

ثن باٌعض الؾغاوت أن تحادِّ إمر أكف قد يؽقن مـ إشافؾ لؾؿُ  كؾ مو رم

ى طار الؾغاقؾ هلؿ ذلؽ. ويُ ًفِّ ٕن لغتفؿ  ُ  ؛معقَّـيأصقوت  ؿقا أو يػؽروا رميتؽؾَّ 

إى أن الؾغاوت ختتؾاػ فاقام Charles Hockett" طورلز  قكقاً"ك إمريؽ

و ققلف هبو. إذن ٌقًّ ًْ ؾ كِ فْ مو ختتؾػ فقام  اق َش  رِ دْ ـ ققلف هبو، بؼَ ؽِ ؿْ لقس فقام يُ  ،بقـفو

ك قودرة ظذ التعٌر ظـف، بؼادر ماو  اك فولػروق بن الؾغوت لقًً كومـي فقام  

  ظـف.عزِّ  ظـف ظودة بولػعؾ، وفقام  ق مطؾقب مـفو أن  ُ عزِّ ي فقام  ُ كومـ

مثاؾ  ؛هياو مجقاع الؾغاوتلؾغاي  مدِّ قَّي شوشاالقطوئػ إ ؾ أنَّ تؿَ حْ ومـ ادُ 

إظطوت ادعؾقموت وكػقفو، و قجقف إشئؾي، وإِدار إوامر، و ؽذا. كاام يتػاؼ 

التػؽار، ومـفاو قَّاي ظؿؾؿ ؽُ حَتْ ك تامت الؾَّ ًَ الٌا ظذ جمؿقظي مـ الٌدهيقوت وادُ 
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اك أن أقرص مًوفي بن كؼطتن    ظذ شٌقؾ ادثول ِِ ؾ بقاـفام، اخلط ادًتؼقؿ القا

كاؾ ماـفام ققؿاي ثولثاي ى ، وأن الؼقؿتان الؾتان  ًاوووأن اجلزت أقؾ مـ الؽاّؾ 

 متًوويتون، و ؽذا.

اي وجقد معرفي و إىـً ؿْ طر ِو السمجي بن الؾغوت مو يُ قَّي إمؽوك رم ؾَّ ولعَ   ظومَّ

َِّ بولعومل يطسك فقفو مجقع الٌا، وأن  ذه ادعرفي مًتؼؾَّ  ك ي التاي ظـ لغومؿ اخلو

 ون هبو ظـ  ؾؽ ادعرفي.عزِّ يُ 

 أوجاف اخاتالف رم وجاقد خالِي الؼقل أن  ـوك أوجف  طوبف أكثار ماـ

اي ؾغقؿ الظُ ققوم الـُّ قَّي كقػ  تاوٌج دػاو قؿ كِ وذلاؽ ٕن  اذه ا ؛باولرمز إى ادػاو قؿيَّ

اتَّ  َ ك التقَّي وآجتامظقَّي طٌقعمع الٌقئي القَّي لتػوظؾ ادجتؿعوت اإلكًوك ؿ بولتطاوبف ًِ

 حولاي وجاقد فاروق فانن ذكاوت اإلكًاون مجقع أكحوت العومل. وحتك رم الؽٌر رم

 .(26)ٍ ظـفوتُ ـْ قد  َ ك ى ظذ ادطؽالت التظودة لػفؿفو ولؾتغؾُّ ك يؽػى الػطر

 ماو رم وصاقئً  وًفاتطرِّ يٌادو مُ ى ض اجلوكى الذ ظورَ اَم فْ مَ ا  ع ادرتًَ ٓ يَ  ولؽـ

وت الؾغاوت صقِاقَّ ظاذ حًاوب ُخ قَّي وت الؾًاوكشقام إلغاوت الؽؾقَّا الـًٌقي، ٓ

َّٓ  ا والثؼوفوت  رم الؾُّغاي ع ادعـاك ماـ خاالل ثؼوفتـاو، وأنـَ ْصاـاو كَ ؿ بلكَّ ًؾِّ يُ  أنْ إ

( لقًاً  ار كظاوم وداخؾقًّاو قِػفو كظومً بى ادؼوم إول )أ رمك مًتقا و الـًؼ

بقِاػفو  ى)أقَّي مًاتقيومو الًاقوق بعض كذلؽ حتك رمك ك مو، و لؾػؽر بؿعـً 

اي لغقو بقِػفو وحادات ، وإمَّ ّك واقع خورج ىإَيقؾ  وإصوريًّ  وو كظومً إمَّ  ي ابطامسيَّ

ادحؽاقم  لقًً  ذه ادًتقيوت بؿـجاوة ماـ الـظاوم الاداخذ إذ ؛السكقى( رم
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اٌقًّوا ادعـاك  دَّ َعايُ  أنْ ماـ  رَّ ػَ ولذا ٓ مَ  ؛التطؽقؾ الثؼورم حؽومبل ًْ
 رم ادً ِؿاتَ عْ مُ  ـ  كِ

 .(28) (27)الؾُّغيؾ ؿِ عْ تَ ًْ ف ظذ مُ عِ ـْ ُِ 
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ّٝا:   ثكافاتٚ اأفهاّز ظ ايًػات املدتًفةٌٖ َتِعهثاْ

َُع   تكدات رلتًفة؟ٚ
اإُ ز  تؿقَّا"  "إركًاً كوشارر"يؼقل  بطاقئن ماؿ ماـ إُ  ر او  ي ظاـمَّ

 كبطاو ،قَّيطٌقعؿ القَ والطِّ  ،قَّيطٌقعال القخإ  ،  وضٌقعقن
ٍ
لاف  ك  عِ ْواوَ  ثولاٌ ت

 ."وناو ق الؾً ،طٌقعقَّيإصقوت الك او فامدخؾ م

ف الؾغاقو التعٌار " ُظؿقًماو بقِاػفو  الؾُّغاي "جرهياوم"ك الزيطاوكى ُيعرِّ

وظاودات الػؽار دجتؿاع ماـ  ٓت العؼؾظـ الـزظوت وادققل، وحتقُّ ى الظو ر

 ."كػعوٓمؿاو عؼؾقَّيالٌا، وادعقور إفضؾ حلقومؿ ال

ؾ ِؿاحَتْ  الؾُّغايٕن  ؛يَّيدون احلديٌ ظـ اهلق الؾُّغيـ احلديٌ ظـ ؽِ ؿْ ٓ يُ لذا 

ا إذن ا  الؾُّغاي ؿ. فؼقؿي تَ كتاماد حِّ ؿ شؾقكفؿ و ػوظؾفؿ وُ قَ ظِّ ـَ و ُ  ؿقفوتؽؾِّ قم مُ ُ  

فؽارة أو ك إكاام  ا ،قَّايداخؾكوماو الؽقِّ أشاوس مُ  رم وٓ  ؼاع ،فوضٌقعت لقًً رم

ظتٌور و فقفاو او ،ظساف هبوظذ آ، واِطؾحقا ز و الـوس هبومػفقم أو ِػي مقَّ 

يعقطاقكف ى لؾقاقاع الاذ ؾ رؤياي  امٓت الـاوسؿاحت ذلؽباك و  ،دون شقا و

 ون هبو.رُّ ؿُ يَ ك قفؿ لألحداث التؼّ ؾَ كطٌوظومؿ و َ اس ؽِ عْ و َ 

حؾؼاي  ؿف رمقَ ف ومػو قؿف وقِ راثَ خيتزن فقفو  ُ ك ذاكرة الطعى التك   الؾُّغيو

ايربطفو الػرد ماع الـَّ قَّي  قاِؾ ارِ امُياى العاوم الاذ ؼ الؽاذِّ ًَ  ول رمس دوره الػعَّ

ي ًَ ممشَّ  ا هبذاا  ولؾُّغيف ؛ٌوت ظرصهتطؾَّ وحتريؽف وفؼ مُ ك اإلكًوك ِقو ي ادجتؿع
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التعٌار ظاـ الر ٌاوت ك لطاعقب،  ادففو إشوشاا ختتؾػ بوختالفقَّي جتامظا

 .فوؿ تؽؾَّ ك التيَّي وإفؽور والعقاضػ وؿـ ادجؿقظي الٌا

فاقن سيع الؾُّغايامت َؾافعُ  ،لتحاوم بولعؼقادةآ ي أصدَّ ؿَ حِ تَ ؾْ مُ ا و أيًض ا  الؾُّغيو

أن بعضافؿ  درجايل Ideology "ياديقلقجقواإل"و الؾُّغايمقوقع  الققم بتداخؾ

نوياي  ، ماو  اق رمعؾؿقَّايالؾغاوت ال حتك، لغي مـ الؾغوت ىِّ ؿ أأن  عؾُّ إى  َى  َ ذَ 

َّٓ إمر  ي لعؼوئد ؿٌ  عؾُّ إ  عرياػ  كاام جاوت رماا  الؾُّغاي ٕن ؛الؾُّغيالـوضؼن بتؾؽ يَّ

ي التجاورب الٌاا ى يؿؽاـ بػضاؾفو حتؾقاُؾ لؾتخوُضا أداةٌ ك   ا بعضفؿ ك التايَّ

 .(29)قظي إى أخرىؿختتؾػ مـ جم

يالعؼقدة الػؽر"أو  "يديقلقجقواإل"ومػفقم د آشتخداموت  "يَّ مػفقم ُمتعدِّ

فف ؿثاًل والتعريػوت، ف اًؼو وكؿػفقم حُمويد ب "جتامعؿ آقومقس ظؾ"ُيعرِّ ًَ ظتٌاوره َك

ادة ماقَّاي جتامظوادػو قؿ يًعك إى  ػًار طاقا ر امـ ادُعتؼدات  ـ خاالل ُمعؼَّ

ط آ ًِّ ف وُيٌ  ،لألفاراد واجلامظاوتقَّاي جتامظأو آقَّي شاختقورات الًقومـطؼ ُيقجِّ

ك كودُعتؼادات وإشاوضر التا ؛كظوم إفؽور ادُتداخؾي ا ر آخرقمـ مـظا ك و 

قَّاي جتامظ تامموماو آوَ ْعؽِاس مصاوحلفو وا ،أو جمتؿع ماو معقَّـي مِمـ هبو مجوظي 

ر و رم ،يَّيقتصودوآقَّي والًقوشقَّي والديـقَّي وإخالق  .(30)الققً كػًف وُ زِّ

ك ـاعْ فولثؼوفي  َ  ؛ولغتف  فظؼقدبن وصعٍى مو   ـوك ظالقي وثقؼي بن ثؼوفيو

ػ مـفو كظرة ذلاؽ الطاعى إى احلقاوة  تللَّ ك وادػو قؿ والعودات الت راتالتصقُّ 

ك ؿ هبو، بؾ  ايتؽؾَّ ى جزت مـ ثؼوفي الطعى الذ الؾُّغيو ،قط بفَُي ى ى العومل الذإو
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 ت  ؾؽ الثؼوفي والعؼقدة.كوقِّ ؽَ مُ  إحدى

 الًٌقؾ القحقاد دعرفاي الؼقالاىك   ا إذنـ ي فؽريي قَ ـْ كٌِ  الؾُّغيإن معرفي 

ي الػؽر والػؽار ك والػؽار الاديـى مثؾ الػؽار إشاطقر ؛إخرى ظـد الٌايَّ

ك ، والتعنَّ مُ ى إى جمتؿع باك  ـتؿك الت الؾُّغيبؿعـك أن  ك،الػـ والػؽرك العؾؿ

مـ ثاؿ ؿ دمربي  ذا ادجتؿع؛ وظِّ ـَ  ُ ك التك ػؽرون بقاشطتفو،  ويُ  هيتؽؾؿفو أبـوؤ

 .(31)ظؼقد ف ؿَّ ، ومـ ثَ كوواقعف احلؼقؼ  صقغ ظودفك التك فف

 ،بولقراثاي والغريازة  ػوق أوي وآعَ قاَو كً بودُ شقات  ؽقَّ ا إذن ا  الؾُّغين إ

ك ففا ،ف ومزاجافضٌقعت ًـْ ً ظـ ظقائد آكًون ومللقفف أو كوكً بِ جَ تَ وشقات كَ 

خػوقو ف إس فقفو ٌِ وََيْ  ،عو فو طؾُّ  ع فقفو أحالمفقدِ يُ  ،ؿفويتؽؾَّ ى روح الطعى الذ

 ظاـ مزاجاف وأذواق عازِّ ف و ُ تاضٌقع الئاؿد لؽؾ صعى لغاي  ُ ذ  قَج إ ؛و زائؿف

ٕن  ؛رهمف أو  الخُّ  ؼدُّ ا ر بآَخ  بطؽؾ أوا س ؽِ عْ ر و َ زه ظـ صعى آَخ قّ مُ و ،أفراده

ي  ظـ وحدة حضاورعزِّ  ُ  قيَّيلغة دَ ْح كؾ وِ  د  عادُّ ك ـِاعْ د الؾغاوت يَ و عادُّ  .معقَّـاييَّ

كاقد رُ ك ـِاعْ يَ  قد اوومُج ، ر احلضاورةظاذ  طاقُّ  لُّ دُ يَ  لؾغوتا رو طقُّ  ،احلضورات

ظتؼاود بقحادة بوٓ  ادفع الؾُّغايذلاؽ أن وحادة ي ؿفاو. وآيايتؽؾَّ ى الطعى الذ

ُ  غيالؾُّ ن إ ذإ ؛والطعقر بولؼرابي والتآلػ ،إِؾ ًقر التقاِاؾ والتػاو ؿ ُج  دُّ َم

َ  ،ويتعاوضػقن ودمعؾفاؿ يتامثؾاقن ـاوس،بان ال اوُم ـفؿ ماـ  رشاقخ ظاودامؿ ؽِّ

اقَّاي و ـوقؾ اخلزات الثؼوف ،و ؼولقد ؿ ًَّ ـ أن ؽِاؿْ ففاؾ يُ  .ػَؾاى اخلَ إػ ؾَ ماـ ال

 ؾف؟ طؽُّ  رم معقَّـيلغي  فؿًد صعى دون أن  ُ يقَج 
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ؿ ظاـ تؽؾِّ ادُا ظٌاورةك ف  اتعاورَ ادُ  رم غايالؾُّ ظؾاؿ أن ا"  "ابـ جـك"يؼقل 

العضاق  رم ةرَ تؼارِّ مُ  يً َؽاؾَ أن  صار مَ  دَّ بُ  فال ؛كؾ لًوكعْ و ؾؽ العٌورة فِ  ،مؼصقده

 .(32) "فؿ..ِطالحاي بحًى كؾ أمَّ  و ق رم ،ؾ هلو و ق الؾًونالػوظِ 

ي أداة ققك ظـ الٌقون أن الضود  ك  ـو ريخ  عتز ثؿارة  اوقَّي عربلؾثؼوفي اليَّ

َّٓ  مل  تغارَّ  فاو، ذه احلضورة بلكؿؾ شاتعؿؾتفو كاؾ الطٌؼاوت او ،باٌطت صاديدإ

ظاذ  ،ًاتؿر ن لِاقؾ و ؼعقاد مُ قَّاي ظؿؾى إكام أخضعً ققاظد و  ،والاائو

 الؾُّغايً ذا كوكنف ًتعربي.ادُ  ظدد إلػوظ الدخقؾي رم زديودٍ امـ  ظَ و لقحِ  ر ؿ ال

قَّاي بولؼقاكن الروموكقَّي الال قـ الؾُّغيو الساجقديور ٌطً بولػؾًػي واقد قَّي  ريؼاإل

اي كجؾقزاإل الؾُّغاي ذا كوكاًإو ،كوالال اقت ادًاقح بولطاعقب  ار ٌطاًقاد يَّ

قَّاي و مجأمريؽاو بولـزظاي الزا ورم ،قَّيالتجريٌقَّي ًِّ وبولـزظي احلِ  ،قَّيإكجؾقشوكًقك

والـزظاي ك العؾؿاك ػؽر ادقشقظبول ػركًقَّيال الؾُّغي ر ٌطًاو ،والتؼؾقد التحؾقذ

 والػؽاري ؽقَّاقتر والـزظاي الروموكيـاقتظـ القَّي إدوك الؾُّغيوأفصحً  ،يعقَّ ْو القَ 

ك قاد حَ ْصاالػُ  لغي العرب فننَّ  ،قَّياجلرموكقَّي زت هبو الؼقممقَّ ك الت واجلدىِّ  التلمذِّ 

ـف يتضؿَّ  وموا ل إوَّ  نًؾؿاد دشتقرا ؼو ف الًٌع والؼرآن ؾَّ عَ ر ومُ عْ ر ٌطً بولطِّ ا

 .(33)يطوبَ ظجوز وَخ إوز وبال ي ور وبقون وجَم حْ مـ ِش 

اد والتَّ فال  رابي ا إذن ا أن كؼقل بولتقحُّ  ي ام ك بن اهلقياي احلضاوريي لألمَّ

 .العربقي واإلشالمقي وبن الؾغي العربقي
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ُِِهٔ اضتدداّ  ثايّجا: ُٜ س ايبػ عكٍٛ ايتأثري عًىى ف ايًُّػةٌٖ 
َُعتكدات  ِ ٚتٛدُّٗاتِٗ؟ٗٚأفهازِٖ ٚ

ة الؾُّغة "  ."ُيْؿؽِي اشتخدامفن كوشقؾة لتغقر احلؼقؼة ..قوَّ

  أدريون ريتش

 

ِاؾ ماع أخاريـ، التقا رمقَّاي وإكثر فوظؾ أدا ـو إََ ؿَّ  الؾُّغيلئـ كوكً 

 دواخؾـاو ماـ وماو َيْعَتِؿاؾ رم ،ظؼقلـاو ماـ أفؽاور  يادور رموذلؽ بولتعٌر ظاامَّ 

مـ أ ؿ  ى بعض الٌوحثن احًٌام يرا الت ور ٌوت أيًضو، فننو اكػعوٓت و لمُّ 

فُؿـْذ أن ازد ارت  ؛ بقِػـو كوئـوت اجتامظقيْن مصودر اختالفـو ورصاظـو إبديَّ 

طاػً واكتُ  ،الؼارن اخلاومس قٌاؾ اداقالد الققكاون رم رمقَّي الػؾًػي الًقفًاطوئ

 كِّ ودوكاام اظتٌاور لؾقاقاع ادقواقظ ،وِربيالؾعى بولؽالم ٕ راض ُمتضقَّي إمؽوك

لَؽااْقن  ؛قَّيمااـ أخطاار ادُؼتـقااوت اإلكًااوك الؾُّغاايِااور واوااًحو أن  ولؾحؼقؼااي

ًٌاو ماو يػعؾاقن ذلاؽ ا ظاامَّ مقفو مـ الٌا قد يـحرفاقن هباُمًتخدِ   و ا و اؿ  ول

إزالي شقت التػو ؿ وحتؼقؼ التقاِؾ بان  يف مـ وطوئػ ُ ًفؿ رمض أن  مدِّ َس ػْ يُ 

 .لـوسا

َتْعِؿؾ ى أيد َعي رمأداة َضقِّ  ولؾُّغيف ًْ ر كقاػ  الؾُّغيُمًتعؿؾقفو، فُؿ ـْ ُيؼرِّ  ق َم

ؾ إى أن  .إ راض يًتعؿؾفو ىِّ ومتك وٕ َِّ القطقػاي ى  امدّ  الؾُّغايمـ  ذا كتق

ى، شاقات أكوكاً  ؾاؽ القطقػاي شاؾٌك الت ًْ أم قَّي ُيْؿؾقفو ظؾقفو ُمًتعؿؾق و فَح
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ثفو بوإل فنذا صوت .قَّيإجيوب وبولتادلقس،  ،يديقلقجقو ادُْغَؾَؼاي ظاذ ذاماوادرت أن ُيؾقِّ

ظاـ القاقااع، قَّاي ذا ال قاي رمُمغرِ قَّاي لرشاؿ ِاقرة لػظ وأن جيعاؾ مـفاو ُمـَْطَؾًؼاو

ي اشتجوبً لف وأظطتف مـ ضوقومو التعٌر ًٓ مو جيعؾ احلَؼ باوضاًل يَّ ٌَْو مَجاو  ،، والُؼا

لؾقاقاع وفًؼاو   صاقير و قن واواحي ودققؼاي رموإذا صوت أن  ؽا .والـقَر طالًمو

ٌِْعد َت ًْ ماـ  ويعؽاس أكاز قادر ُ ْؽِاـقَّاي ذا العـورص ال ا قْدر اإلمؽونا  دـفٍ َي

كوت القاقع بطؽؾ مقوقظك بام لادهيو ماـ ضوقاوت  الؾُّغيؾـ  ٌخؾ ظؾقف ا ف ُمؽقِّ

ي  عٌر  . ذا إمر ُمعووكتف رم رميَّ

ااَتْعِؿؾ ًْ يػفااؿ أهار ااو وضوقومااو ى الااذ الؾُّغااي إذن ظااذ قاادر كػااوتة ُم

إخالققي ادُس ٌِّاي ظاذ العؿاؾ قَّي قلئوإخالِف دو يريده مـفو،  ؽقن جًومي ادً

ًٌو أو إجيوًبو، الؾُّغي ـجزه ى الذ ئقلقي إخالققاي ٓ ومـ القاوو أن  اذه ادًا شؾ

 .(34)ولؽـ إى ُمًتعؿؾقفو ،كػًفو الؾُّغيى إى عزَ اُيْؿؽِـ أن  ُ 

ا ّص الاـَّ "كتوباف   رم "كرص حومد أبق زياد"يؼقل  ًُّ إرادة   ي واحلؼقؼايطَ ؾْ وال

  "وإرادة اهلقؿـي ادعرفي

 ف الـًاؼ، لؽـَّاىؼ ماـ الـظاوم الؾغاقًَ كَ ك   ا مثاًل ا  «ادمدجلي» الؾُّغيإن 

و اتؿ  اذه  ،كػًافى تف وشقطر ف ظذ الـظوم الؾغاقـَ ؿَ قْ ض  َ رِ ػْ ل أن يَ ووِ َُي ى الذ

ايإظودة بـوت دٓلي العالماوت ال ظؿؾقَّيقطرة مـ خالل والً اهلقؿـي كظاوم  رم ؾغقيَّ

شاتحقاذ ظؾقفاو. وآ شوشاقَّيإ الؾُّغيشتقالت ظذ ، حقٌ يتؿ آكِّ إشوش الؾُّغي

ماـ خاالل  الؾُّغايؿاف ظِّ ـَ  ُ ى  الذشتقالت ظذ العوملَ آك ـِ عْ يَ  الؾُّغي شتقالت ظذوآ
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شاتقالت ظاذ اإلكًاون ظاـ ضرياؼ بدوره إى آ هػْ يُ  ، و ذا«ىالرمز»كظومفو 

 .(35)وظقف متالكا

ي يتؿُّ  الؾُّغي إنَّ  خلَْؾاؼ أو  معقَّـايٌوت ُمـوَشا التالظى بللػوطفاو رم أداة ِشْحريَّ

ٓ صاؽ أناو  ،معقَّـاي Emotional responsesقَّايإحداث اشتجوبوت اكػعول

 .(36) مصؾحي ُمًتخدمقفو رم َ ُصىُّ 

ي ادُثرة دطوظر الغضى ظاذ اجلام ار ُ ًاتخَدم ؼ ادمدفعـد َظْرض احلؼوئ

ي لغقأشولقى  مـ صلنو الًقطرة ظذ مطوظر اجلام ر واكػعاوٓمؿ  معقَّـيقَّي دٓليَّ

ٌَؾقن كؾ مو  ق  ر مؼٌقل بولـًٌي  وإمثؾاي ظاذ ذلاؽ  ،فؿقلإبحقٌ دمعؾفؿ َيْؼ

 كثرة 

 اَتْخِدم الؼاقَّ ى دجاول العًااؽراك فػا ًْ  مثااؾ  ًااؾَّحي ظٌاوراٍت ات ادُ َ 

"Sending in air support"(ّى   إرشااول دظااؿ جااقكو عـاا)  ًٓ    مااـبااد

enemy" "Bombing the قصػ العدو بولؼـوبؾ(ك)و عـ  . 

 ي ادمشًوت التجور ورم ا قلقن ئوادً ونرأو الاكوت يًتخدم ادُدييَّ

  ك)و عـاا "Downsizing"  كؾااامت مثااؾا لؾحػااوظ ظااذ مطااوظر ادااقطػن 

  ًٓ "laid off"   ماـؼؾقص رشكي أو ممشًي بتؼؾقاؾ ظادد العاومؾن هباو( باد

 .(37) مقً لؾعومؾن(ادتنيو ال  ك)و عـ

 ضاى  ظـد فرض رضائى جديدة  ًاعك احلؽقماي إى التفدئاي ماـ 

فتًاتخدم ظٌاورات  ؛فؿ ظـد ظارض الؼارار ظؾاقفؿادقاضـن وظدم إثورة اشتقوئ
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(   زياودة الادخؾ ادحاذِّ ك)و عـ"Increasing domestic revenue" مثؾ 

 ًٓ  .(38)   رفع اليائى()و عـك"Raising taxes"   مـبد

 لتطجقع الًاومع ظاذ  ؛معقَّـيقَّي قد يًتعؿؾ ادُتؽؾِّؿ بودثؾ أشولقى دٓل

جمول الدظويي واإلظاالن يًاتخدمفو ادُْعؾِـاقن لتقجقاف ك فػ ،الؼقوم بًؾقك ُمعنَّ 

أٓ و ق اإلقٌاول ظاذ رشات ادُـْاَتٍ ادُْعَؾاـ  ،ًؾقك ُمعنَّ ادًُتفؾؽن كحق الؼقوم ب

تفؾؽن بلن  ذا الًاؾقك جلامظي ادًك يقح ظـف، وذلؽ مع إووفي ُظـرص اكػعوى  

 قَّيِوْؿـِ  َك ُ ثر لدهيؿ َمعوك معقَّـيوذلؽ بوشتخدام ألػوظ  ؛ ؿ ومصؾحتفؿفقف َخْرُ 

Connotationsوت. ـؼؾ هلؿ مثؾ  ذا اإلَي معقَّـي 

 قاد حتؿاؾ رم معقَّـايجمول الًقوشي يًاتخدم الًقوشاققن  عٌارات  رم 

 All good Americans" ظٌاورة  ؿاثاًل ف لمرات ادُعوِرَوي،ومو مديًدا َخػقًّو ضقَّ 

will  gr  ……"شاققافؼ مجقاع إماريؽقن الصاوحلن ظاذ....(ك)و عـ   

أكاف لاقس أمريؽقًّاو ك  عـاى أالار دَِـ يًؿعفو بلن ُمعوروتف أو اختالفف رمك قح ُ 

وإفضؾ لف أن يؽقن أمريؽقًّو ِوحلًو ،ِوحلًو
(39). 

 مثااااؾ اإلظااااالم كجااااد اشااااتخداًمو واشااااًعو لؽؾااااامت ورم  

التخؾػ/التؼااااادم، الدكتو قريي/الديؿؼراضقاااااي،  الرجعقي/احلداثاااااي،

َمْقِقاػ ُمعانَّ ظاذ الـاوس ماـ خاالل  إماالت ؼصادلاخ؛ بإ ...يَّيالؽًٌ/احلر

 و عؿقؿ الؾػظ فؼط. كادعوكك ظ داقَّي ظؿؾ

، وقاد يـًاوق الـاوس إلقفاو. وكثر ماـ  ؾاؽ ادقاقاػ خوضًئا وقد يؽقن
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الُعْؾقاو  ولؾُّغيف ؛ففؿف اشتخدام الؾػظ أو رم التدققؼ رم والًٌى  ق الغػؾي، وظدم

ي الرمز الؾُّغيأّمو  ،ادٌُورشك ُ ؽؾِّؿ القظ فتؽاقن  ،العؼاؾ الٌاوضـ رمؾ غؾغافننو  تيَّ

قولف ظؾامت الٌال ي أن ادَجوز أفضاؾ ماـ  كػفؿ معـك موذلؽ  ومـ ،التلثر غ رمَأْبؾَ 

اإلفصاوح، وأن آشاتعورة أقارب ماـ  احلؼقؼي أحقوًكاو، وأن الؽـوياي أبؾاغ ماـ

 و.الترصي

ي رمالـوحقي اد ُمطوبؼاي الؽؾاامت ادـطققاي أو ادؽتقباي ك لقًً   الؾُّغي فؿَّ

ة ظـفو، و لؾصقر ِدثاف ماـ أثار رموإفؽور ادُعزِّ  ؛الًاومع أو الؼاورئ لؽـ مو حُتْ

ناو وشاقؾي لـؼاؾ إوشاقؾي لؾتعٌار، أو ك  ا الؾُّغاين إأن ُيؼاول ك ولذلؽ ٓ يؽػ

ت آَخر مؼصقد كالًومع، بؾ  ـوك إى جوكى  ذا الـؼؾ ص إفؽور مـ ادُتؽؾِّؿ إى

 .مـ كالملدى الًومع ٕثر مو أْدَرَكف  اك الًؾقك مـ ثؿو اى  ق التلثر الػؽر

 صُّ بؿعـاك أناو خَتُا ؛يَّيأشطقرك   ا مومو الًحرييؼقِّ مـ خالل مُ ا  ولؾُّغيف

اي مورس  لثرات ققك اخلطوبوت الت مـ او أو ظددً خطوبً   .كالـطاوق آجتامظا رميَّ

مقاجفاي الرصااع ك ٓت مر قباي. فػاذر حتاقُّ  لٌَ وحؼاًل  ومؽوكً   ـو الؾُّغيو صٌو 

اا ُ  التفديااد بولؼطقعااي مااع ادااوى أزمـااي ورم ،"القحاادة" الؾُّغاايم ؼاادِّ  ُ   بااا ٌاِّ

ـف بام  تضاؿَّ  "فضوئؾ الؾقزالقي" دجِّ مُ ك أزمـي الرصاع الًقوش ، ورم"شتؿرارييآ"

أزمـي الطاؽ  ي، ورمكقَّ دَ ادَ و قَّيوت الًقوشريَّ شتؼالل الػرد ومحويي احلُ ومـ اإليامن ب

ًٓ "م ؼدِّ  ُ   ."ددَّ   ر حُم  ػوؤ

فـحـ كتحدث ظـ  ػوظؾ بن لغاي  الؾُّغيث ظـ ظـدمو كتحدَّ أخرى،  ومرةً 
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، والؽؾامت  اذ ى بطاؽؾ ى  ؾتـو بطؽؾ آقِّ  ثر خُم قَّي ي الػـٌَ طْ فوخلُ  ؛ادجتؿع وفؽره

ي أو فؽرقَّي ػوة مـطؼْص مِ ى بل أن مرَّ  مٌورش إى إدراكـو دون  ؿْ يُ يَّ
ػ أو عِ ْضاـفو أن  ُ ؽِ

 .(40)ؾتـوقِّ خُم  رم  ؼتؾ  لثر الؽؾؿي

ًٌو  ر مو يؼقلف ؛خُمودع خُمو ؾ Discourse فوخلطوب و أو أوشع ِ َّا ،ٕكف  ول

 ظـ حؼوئؼ لقًتٌعد شاقا و، أخرى، وُيعزِّ  ـأصقوت ويًؽً ظ ففق ُيْعؾِـ ،يؼقلف

 عٌئتفاو ى فاوجلام ر مجوظاوت دمار ،الققاً كػًاف وُيْثًٌِ قضويو فاقام يـػقفاو رم

   .يديقلقجقوإ دظقة أو  رمجي مـ أجؾ  ـػقذ شقوشي أو كا ؛ودمققطفو

اقَّاي واخلطوب َيْعَؿؾ دوًمو ظذ إخػوت أٓظقٌف الدٓل ًُّ  ،يؾطقيَّ وإجراتا اف ال

ر ماـ  قؿـاي أ ا ماثاًل ا  يدظقكو ففق قد ُياامِرس ظؾقـاو ك لؽا ،خاريـإى التحارُّ

اي ديؽتو قر"  "حارب ظاذ"قف و اذا ماو ُيًاؿِّ  ،ُشْؾَطتف ماـ حقاٌ ٓ كحتًاى يَّ

ي مورشفو ُدظوة احلرك تادؼقٓت ال ر ؿ التحريار ظاذ الاذيـ أرادوا حتريا و قاةيَّ

   ."لؾطعورات وإشامت ل  مٓت إى ظٌقدقمـ الـوس، وذلؽ بؼدر مو حَتَّ 

ؾ كقًظو مـ الٌِـَْقي التحتقَّاواحلؼقؼي أن اإل كاؾ خطاوب،  رم ييديقلقجقو ُ طؽِّ

ومـ  ـاو َيْصاُعى ظاذ  ّك؛صؽؾ خورج كؼؾفو واشتؼٌوهلو ُمَغؾَّػي رم بحقٌ يؿؽـ

 .قَّييديقلقجالٌـقي اإل ادُخوَضى أن ُيالحظ  ذه

 "جاقرج شاقريؾ"لــ   ،7809الصاودر شاـي  "العـػ الت رم لمُّ "كتوب  رم

 وذلؽ بسويٍ أفؽاور وأشاوضر ماـ ،أكف يؿؽـ حتريؽ اجلام ر و ػعقؾفوظتز ا

ٌِّئفو. إن اجلام ر، ظـد  ـ بوٕشاوضر أكثار  او ،  مم"شقريؾ"صلنو أن ُ ثر و وُ ع
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 وإن كوكً  ر قوبؾي لؾتحؼقؼ الؽاذِّ ا ظذ أن إشوضر  ،بوٕفؽور القاقعقي  ممـ

 ."ضوقي  ػجريي"ختتزن ا  القاقع ظذ مًتقى

 هلاذه اداُمَرشاي ا كظذ  رار التؽققػ الؼوكقكا  ىوإذا قؿـو بولتؽققػ الؾغق

إرضار  ؼ أفادحُيؾِحاى قيف الذ ذه ادرحؾي مـ التط رمك  عوك الؾُّغي نـجد أفً

يبولٌقئي ال  قع رضوًبو مـ آوطراب واإلربوك والؼؾاؼِط ، ويػًد الػؽر، ويُ ؾغقيَّ

ٌٌِّف  ذا القواع الؾغاقإنَّ  .العؼقل رم اَتِؼرِّ ى مو ُيً ًْ احلقاوة  ماـ فًاود رم  ار ادُ

 ؛تمادلقٓت الؽؾاام إى الغؿقض وآلتٌوس والتداخؾ رمى يمدّ  يلألمَّ قَّي عؼؾال

 ً واكتات أفضً إى  غقرٍ إن ظؿَّ ك الت، ىِّ الؾغق و يـطل ظـف حولي مـ التطقيف َّ 

ي احلقوة الػؽر صومؾ رم ف  التالثر وإى مو  ق أظظؿ خطًرا مـ ذلؽ كؾِّ  والثؼوفقي،يَّ

 .(41)ظذ العؼقدة، و غقر ادجتؿع

و ٓ يـتؿجدير بولذكر أن لإل ًِّ ى أبقاب بوليورة إك يديقلقجقو مـطًؼو خو

 ٕنَّ  ؛"حمؿاد شاٌقال"مـ اشتدٓل وققوس واشاتؼرات كاام يؼاقل ى ادـطؼ الصقر

وٓ  ،واحاد ٓ يار ٌط بـظاوم معاررم   ا إذا جاوز التعٌار اا كَّ العؼؾ إيديقلقج"

إكاف  .بؾ يؾجل إى كؾ مو خيدم  روف مـ اشتدٓل وبال ي وإَيوت ،وت واحدةبآلقَّ 

)التطاٌقف وآشاتعورة   ػ الٌقاونـوظو ف  يقطِّايقطِّػ مو ُيـوشى قضقتف وخيدم ق

Mythologyػ كااذلؽ ادقثقلقجقااوويقطِّاا ،والتؿثقااؾ والتقريااي والؼقااوس(

 دفاف  وكؾ ذلؽ ٕنَّ  ؛ويقطػ آشتؼرات وآشتـتوج ،والديـ واحلجٍ الغقٌقي

ومـ خاالل شاعقف إلقـاوع الغار يازداد  اق كػًاف اقتـوًظاو وإيامًكاو ،إقـوع الغر
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.(42)"بؼضقتف

 ا يً ُمْرَ ؿاا ٕناو ختادم  ؛ لؾغويايشقؽقن ثؼاقاًل  الؾُّغيأن ظىت ك و ذا يعـ

مف  ،بؾ ُمتـوقضي أحقوًكو ،أ داًفو ُمتٌويـي ومع ذلؽ فننو شتجد مـ يؼٌؾ مـفو مو ُ ؼدِّ

اي لاف مـ وِػوت فؽر لإلكًاون  اق أن يعارف  كَّ ادقاؾ الطٌقعا"ٕن  ؛جاو زةيَّ

قس أن يػؽاار. والػااورق كٌاار باان ادعرفااي وأن يعتؼااد ولاا ،ويًااتعؿؾ معورفااف

.(43)"وآظتؼود والتػؽر

ل  لؾتالثر ظاذ  مـ وشاقؾي لتجًاقد الػؽار إى وشاقؾي الؾُّغيو ؽذا  تحقَّ

ٌْحف رم ،الػؽر .(44)بعض احلوٓت بؾ وَك

 معقَّـايمـوشاٌوت  ؿ رمأداة قاد يًاتعؿؾفو اداتؽؾِّ  الؾُّغايُخالِي الؼاقل أن 

 قل إى ظؼؾ أَخر والتلثر ظذ  ذا العؼؾ، وقد ياـجو رمدة لؾدخوشقوقوت حمدَّ 

و. فؾؾغاي الؾعٌاي ذلؽ؛  لاقدفقٍ "كاام ُيطؾاؼ ظؾقفاو ا ٕكف اشتعؿؾ أداة  توزة حؼًّ

ي وُخ أِؾ  ركقٌفو،  ـتؼؾ ألػوطُ  رمقَّي ديـوم ا "يـوتجـطتقف قي مـ مًاتقى ػْ فو بِخػَّ

 امٓمو ماوم اداُلَحؼاي، وٓ شاقَّ قُّ حت دًُتعِؿؾفو ُمالحؼتفو رم إى مًتقى، وٓ ُ تقو

ى بن ادعـاك الؾغاق حركي دائٌي دائؿي رم ـتؼؾ إلػوظ إن ادًُتعِؿؾ  ر احلذر. 

ى باان أكثار مااـ مًاتقى لغااق ساوح الؽؾؿااي ا، وقااد كِاطالحوادعـاك آ

تعَؿؾ الؽؾؿي ٕكثرآنٍ  رم ك  واِطالح ًْ داخاؾ  رم ك  مـ معـك اِاطالح ، وقد ُ 

إى حؼؾ مع اختالف واواو أو  ار  احد، وقد يـتؼؾ الؾػظ مـ حؼؾالعؾؿ الق

و ـتؼؾ إلػوظ بن احلؼقؼي وادجوز بؿعـو او  ،ّك آِطالح ادضؿقن واوو رم
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 ،أكثر ادصطؾحوت رصامي وحتدياًدا التـؼؾ لغي الِعْؾؿ حتك رم العوم، ويطؿؾ  ذا

.(45)صنآكتؼول الدائؿ لأللػوظ قد يغػؾ ظـف بعض ادُتخصَّ  و ذا

 ُيًاتخَدم رمى جدير بولذكر  ـو مػفقم  ًقؾ ادخ أو برجماي العؼاقل الاذ

أ اداف ودوافاع ك دفاع الـاوس لتٌـِّا مـ ثاؿكا الثؼوفوت والعؼوئد وادٌودئ، و

 .(46)ّك مـ أصؽول التـقيؿ ادغـوضقً أيًضو صؽاًل  ُيَعدُّ ى ، والذمعقَّـيو ويوت 

الٌاا الػؽرياي وآجتامظقاي والًقوشاقي،  حقاوة جٌاورة رم  ؽذا  ٌدو الؾغي ققةً 

 ا أمْ فعولي رم ِقو ي الثؼوفي و طؽقؾ العؼقل، شقات أكون ادراد باذلؽ خارً  وأداةً 

ا، وار ؼوتً  ًً بولعؼقل أم خداظً  رشًّ (47)وو و دلق
. 
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 يػة ايتفهري ايٛسٝدة؟ى األّ ٖ ايًُّػةٌٖ زابّعا: 

 Ivan Pavlov "إيػاون باوفؾقف"ك روشاظذ َمْذَ ى ظومِل الاـَّْػس ال الؾُّغي

ي الاضقَّ  ( رم7821 -7998) ًَ
 ظاودات لًاوكقي،  ار ٌط ك  ا يإفعول ادُـَْعؽِ

 الصاعقبي بؿؽاونٍ  فؿـ لذلؽو ؛لإلكًون والعؿذِّ  كِّ بطؽؾ وثقؼ بولـطوط الذ ـ

إذ يتطؾَّاى ذلاؽ أن  ؛خارىأظتامد لغي ا اخلروج ظؾقفو، كام أكف لقس مـ الًفقلي

 حتك  صٌو جزًتا ماـ ضقيؾي فسة ن ظؾقفوويتؿرَّ قَّي الؾًوك كًون ظودامويعقش اإل

َّٓ و ،جزًتا مـ ذا فى أ ؛يشؾقكقو ف العػقيَّ   ِاعقبيالتعٌار و جػاوفك ففق ُيعوكإ

 .الؽؾؿي

ز أمومـو مطؽؾي  ى أداة التػؽار العػاقك م ماـ حقاٌ  اإ الؾُّغيو ـو َ ْزُ

لًـو  فـحـ  ـو ،كاجقد الـػس بطؽؾ اكًقوببؿق بنمؽونو أن ُ ْػهك القحقد، الت

كثريـ  ـ ُيْتِؼـقن لغوت  حول قكام   ،جوكى آَخر رم يجوكى ولػظ أموم فؽرة رم

الاداخؾ  ٓ  ٌدأ بػؽرة أو ِقرة رم ،خوضػيقَّي جدل موم حركيأام كحـ أجـٌقي، وإكَّ 

 كذ ـا ، ومضاؿقنمعقَّـايقَّي بؾػظاي ذات حادود مقشاقؼك اخلورج حتك  ـتف أو

اي رم ىوألػوظ اختذت هلو جمورقَّي خوّص، إكـو أموم ظودات لًوك َِّ ، إظصاوب خو

ن مـفاو ك التقَّي إلػوظ بولـََّزات الصق  حتؿؾفوك  ر ٌط الصقر وإفؽور الت  تؽقَّ

 يعاقشك التا ولؾُّغايب كًاونظـد اإل ىِّ التعٌر العػققَّي د قوبؾًِّ جي  و ؛ ذه إلػوظ

 إم. ولؾُّغيب ..كقٌفو ومػردامو.. كحقوة وحركي وفعؾأشولقٌفو وِقغفو و را

اى يتعنَّ ظؾقـوو ًَ وبان  آكتٌوه إى أكف لقس ثؿي رابطاي بان العارق أو الـَّ
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و أن  تطوبؼ لغي التػؽر لدى ا ؛إمِّ  الؾُّغي درت مع لغتف إوى )لغتف فؾقس رضوريًّ

 ؛يَّايكجؾقز، ولؽـف يػؽار بوإليعربقَّ الك إم لطخص مو   الؾُّغيفؼد  ؽقن  ،إم(

اك  ،ضقيؾي بن أ ؾفو فسة أو ٕكف ظوش ،لديف الؾُّغيبًٌى  قؿـي  ذه  أو ٕكاف  ؾؼَّ

أشاولقٌفو وِاقغفو  فلّيام لغي ظوصافو الػارد واظتاود، (48)معظؿ  عؾقؿف بقاشطتفو

 .(49) "إم الؾُّغي"  صٌو بولـًٌي لف و راكقٌفو وأِقامو

 :ٍدلٌُ ايكٛ
 مـ التًوؤٓت  يً ظذ الػؽر مجؾ الؾُّغي لثر  يقضقَّ ُ ثر 

و  لثر ظذ الػؽر؟   ؾ لؾغي حؼًّ

ثفو أن  مثر رمك الت الؾُّغي ؾ يؿؽـ لٌِـْقي  ًِّ  كتحدَّ لؾعاومل ك ضريؼي إدراكـو احل

 ضريؼي  عومؾـو معف؟ رم مـ ثؿو، مـ حقلـو

ثقن بؾغوٍت   خمتؾػي يرون العومل بطرق خمتؾػي؟  ؾ ادتحدِّ

 خمتؾػي؟ ومعتؼداٍت  اوأفؽورً  ؽس الؾغوت ادختؾػي ثؼوفوٍت  ؾ  ع

التاالثر ظااذ ظؼااقل الٌااا وأفؽااور ؿ  رم الؾُّغااي ااؾ يؿؽااـ اشااتخدام 

 ومعتؼدامؿ و قجفومؿ؟

يؿؽــاو فنكاف  ذه التًاوؤٓت،  ـظ اإلجوبي  ٌويـ أرات رممـ ر ؿ ظذ ال

 ي  قأن َكْخُؾص إى الـتوئٍ أ

  ُّمو ظذ الذاكرة واإلدراك والػؽر. غي  لثًرآ صؽ أن لؾ 

 يؿؽاـ أن ُ ْؼـِْعـاو ك الت عؿؾقَّيٓ  قجد حتك أن الدٓئؾ أو الزا ن ال
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ثن بؾغوت خمتؾػي يرون العومل بطرق خمتؾػي ظاقامل  يعقطقن رم مـ ثؿو ؛بلن ادُتحدِّ

ضريؼي  جق ر و ورم خمتؾػي أو ُمـَْػِصَؾي؛ فولؾغوت مجقعفو  تامثؾ أكثر  و ختتؾػ رم

َٓ  لقو ،وِػفو لؾقاقع  التقاِؾ بن الطعقب ادختؾػي. شتحوَل مل  ؽـ كذلؽ 

 ر إصقوت بؼدر مو  اق اخاتالف  قد ٓ يؽقن آختالف رم ضريؼي  صقُّ

ة ظـ  ذه إصقوتالؾُّغيإصؽول ) رم  رمجاي قَّاي الدلقؾ ظذ ذلاؽ إمؽوكو ،( ادُعزِّ

 .لغي أخرى دون أن َ ْػِؼد معـو وإى  معقَّـيالػؽرة ادُعزَّ ظـفو بؾغي 

 آختالفاوت ماـ ر ؿ ظذ القَّي ُمْدَركومؿ احِلً يتًووى مجقع الٌا رم

 .إلػوظ الدالَّي ظذ  ذه اددركوت بن لغي وأخرى  قجد رمك الت

  يؿؽاـ إذ ؛ قًّاوو ثؼوفإ ػول حؼقؼي أن لؾغي أشوًشا ٓ يؿؽـومع ذلؽ ٓ

ومو ظـ ثؼوفتف فصاًل  فصؾ لغي جمتؿعٍ  لدياف معتؼادات وظاودات  جمتؿعٍ  فؽؾُّ  ؛  ومًّ

ي ثقابً فؽرووا تامموت وِقَقؿ خمتؾػي   عؽاس  اذه ك التاك  ا الؾُّغايو ،خمتؾػييَّ

التعٌار  مـ  ـو كطلت آختالفوت بن لغوت ادجتؿعاوت ادختؾػاي رم ؛إصقوت

 .فقي ؽقن بن الؾغوت إى ظقامؾ ثؼوك لذا يؿؽــو إرجوع آختالفوت الت ؛ظـفو

  دة أو ظـاد حاد  معان ماـ ادػاو قؿ؛ ظـد جمؿقظاي حمادَّ  الؾُّغيٓ  ؼػ

ر الثؼوفوت  قاجففو مػو قؿ وأصاقوت جديادة،  ًاتخدم كاؾ ثؼوفاي  فعـدمو  تطقَّ

ماـ  .إدوات ادتوحي لدهيو لتقلقد كؾامت جديدة ُ عزِّ ظـ  ذه ادػو قؿ اجلديادة

يـؿاق ويتطاقر بـؿاق الثؼوفاوت ى الاذك بولؽاوئـ احلا الؾُّغاي ـو يؿؽــاو  طاٌقف 

 .و طقر و
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 د الؾغوت يعـ د الثؼوفوت واحلضوراتك  عدُّ ر لغي صعى ماو ، عدُّ  و طقُّ

 عؽاس  ولؾُّغيومُجقد و يدل ظذ ركقد  ذه احلضورة؛ ف ،ظذ  طقر حضور ف َيُدلُّ 

م الطعقب  ر وأو  ؼدُّ  يِ  ظذ ُظْؿؼ ثؼوفوا ًوظفو دلقاًل  الؾُّغيثرات ك لذلؽ يل  . لخُّ

يٍ  اي ؾغقمو، وفؼر و وِقؾَّي حصقؾتفو ال أمَّ  ظاذ ُواؿقر احلضاورة وواعػ دلاقاًل يَّ

 .الثؼوفي

  ف ادرت مـ خالل  عؾُّؿف لؾغٍي جديدة  إوى صعٍى جديد، إيتعرَّ
ٍ
ى جازت

 .يد مـ الثؼوفي والتوريخ اإلكًوكّك جد

  ُّي  لثر ققةٌ  غيِ لؾ  ٓ ُيْؿؽِـ إ ػوهلو قَّي إقـوظيَّ

o لؾًاقطرة ظاذ ظؼاقل  ؛شققن وأِحوب الـػاقذيًتخدمفو الًقو

اقاي اخلدَّ  الـوس مـ  ؾعاى ك اظاي التاخالل اخلَُطى الركَّوكي وإلػاوظ الزَّ

ر ؿ. بعقاضػ الـوس  وخُتدِّ

o  ُّ؛قن بولدظوياي واإلظاالنيًتخدمفو كذلؽ ادُْفَتؿ  ٌِّ اجلؿفاقر  حلا

ر  اك ، أو العادول ظاـ كؿاط شاؾقكمعقَّـايظذ رشات ِشْؾَعي  ظذ اإلقٌول

 .مؼٌقل اجتامظقًّو

o  ماـ  ًاقؾ  وإى أن يؽقن كقظً  ا بعض احلوٓت رم اقد يصؾ ذلؽ

كاا مٌاودئ  ُيًاتخَدم رم ،كأو التـقيؿ ادغـوضقً عؼؾقَّيالدموغ أو الزجمي ال

أفؽاور ومعتؼاادات ك دفعفاؿ لتٌـِّا مااـ ثاؿو ،بان الـاوس معقَّـايوظؼوئاد 

فوت   .قفؿامتالك وظى  رأخ ٌورةأو بع ،معقَّـيو قجُّ
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ظذ الر ؿ مـ ذلؽ ٓ ُيْؿؽِـ الؼقل بلن مجقع الٌاا َيَؼعاقن َواِحقَّي  اذه 

ي الؼقة التلثر اٌ ؛لؾغيقَّي اإلقـوظيَّ ًْ
 ،مر اقن بعؼاقل الٌاا أكػًافؿ كى ففذا أمر كِ

الؽاذب ماـ احلؼقؼاي. ولتؿققز اخلطل ماـ الصاقاب،  الؽورمك وبومتالكفؿ القظ

اِجَؿي ماع إفؽاور ادقجاقدة فُؽؾَّام كوكً إفؽور ادطروحي ُمت ًَ ـوِقَضي و ر ُمـْ

 ؛أِاعى ا قٌقهلو وآقتـاوع هباو مـ ثؿوا بعؼؾ اإلكًون، كون دخقهلو إى العؼؾ 

 كظًرا ٕن ادؼوومي شتؽقن صديدة بن إفؽور ادطروحي وادقجقدة.

فًاقؽقن ك و إذا كون ظؼؾ اإلكًون فورً و مـ إفؽور وُمػتؼاًرا إى الاقظأمَّ 

ي احلؼاوئؼ ـزلحتك  ًتؼر فقف و صٌو لديف بؿ ،ُمؼوَوَميى أ  دونو إلقف شفاًل دخقهل

 الثوبتي.

 :ايٓتٝذة ايٓٗائٝة
التالثر  ُمتٌوَدلاي ماـ حقاٌقَّاي والتػؽر ظالقاي  ػوظؾ الؾُّغيالعالقي بن  نَّ إ

 .ر بافأَخر ويتلثَّ ك مـفام يمثِّر فا فؽؾى  ،والتلثُّر
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 املصطًشات

(A) 

 :Ability ايكدزة
ٌَي كتقجاي  فطريَّايوالؼدرة يؿؽاـ أن  ؽاقن  .ة الؼقوم بعؿؾ موققَّ  ا ًَ أو ُمؽت

   . دريى

َُذسَّدة  :Abstract Ability قدزة 
دة بقِػفو ظؽس إفؽور ادحًقشاي الؼدرة ظذ اشتخدام  إفؽور ادُجرَّ

   .التعومؾ مع إوووع اجلديدة الطورئي حؾ ادطؽالت ورم رم

َُذسَّدة  :Abstract Idea فهسة 
ؿي ُمثؾ وجًفو مـ وجقه ِاـػ أو زمارة ماـ إصاقوت بؼطاع  ،فؽرة ُمَعؿَّ

ي أو ادحًقشي كػًفو َِّ    .الـظر ظـ إصقوت اخلو

 :Abstraction  ايتذسٜد
  ـحقي أو ظزل مػفقم ظـ ِـػ مـ إصقوت أو احلقادث. ظؿؾقَّي .1

 التجريد. ظؿؾقَّيمػفقم كو ٍ ظـ  .2

أفؽوره اخلوِي ومو يـتٍ ظـف مـ ظدم آكتٌاوه إى  شتغراق اإلكًون رما .3

 مو َيقط هبذا اإلكًون. 

 :Acataphasia ايعذص عٔ ايتعبري
 و إى مجؾي مػقدة. لتحقيؾف ؛ظدم الؼدرة ظذ الربط بن الؽؾامت

 :Acquisition االنتطاب
   .إووفي اشتجوبي جديدة ظـ ضريؼ التعؾُّؿ
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 :Acronym َُدتَصٍ سلتى
 مـ أجؾ ،ٌي مـ أوائؾ حروف كؾامت أخرىو ك كؾؿي ُمركَّ  ،قَّيلػظي أوائؾ

ُفؾ معف اشتخدامفولالتعٌر ظـ  ذه الؽؾامت ولؽـ ب ًْ  .شؾقٍب خُمْترَص َي

 :Activation ٌٝفعتي، ااإلعداد ايفعًى
يا بصػي اشتثورة الػعؾ أو اإلظداد لف. وُيًتعَؿؾ ادصطؾو  لؾدٓلاي اا  ظومَّ

 آخر. ظذ  لثر ظضق رم

 :Activation Pattern ىًٝمنط تفع
لؽفرباي ك كؿط مـ إمقاج النيعي و ر ادـتظؿي يظفر ظذ اخلاط الٌقاوك

ًٌو لإلثورة.  الدموغ ُمصوح

ََّّة ايفعاي  :Activity ، ايٓػاطةأٚ ايفاعً
 .ّك حركي أو شؾقك َيْصُدر ظـ كوئـ ح .1

وكثاًرا  .function وُيراد هبو وطقػي ،قَّيأو فقًققلقجقَّي ظؼؾقَّي ظؿؾى أ .2

يالقَّي أوِوف مثؾ الػعولقَّي مو ُيضوف إى الػعول ي أو العطقائقي عومَّ َِّ وقاد  ،أو اخلو

 ظـ قصد أو دون قصد. قَّي  ؽقن الػوظؾ

َُ٘  :Agnosia ايَع
والعؿاف يؿؽاـ  ك.ظـ ربط ادعـك بوٓكطٌوع احلًك أو اجلزئ العجز الؽذ

يى أن َيدث ٕ  .ادُعتود كتقجي إلِوبي دمو قي و ق رم ،حوشَّ

  :Agrammatism, Agrammatologia, Agrammataphasia َٔيش
ؼ ًِ ًٌو ظاـ آفاي دمو  ،إووظي الؼدرة ظذ الؽالم ادُتَّ ٌَّ أو  ،قَّايوقد يؽقن ُمًا
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 .وبخوِي ردود إفعول الػصومقي ،حودّ  اوطراب ظؼذ ظـ

 :Alalia َبَهِ
   .العجز ظـ الؽالم  قوب وطقػي الؽالم، أو

 :Alexia ال قساءة
ادريض مـ ظدم الؼدرة ظذ  يطؽق فقف ،ىكقع مـ إفوزيو أو العقى الؾغق

ة كتقجاي و ؽاقن الالقارات .ادؽتقبي أو ادطٌقظي الؾُّغيأو العجز ظـ ففؿ  ،الؼراتة

 .َيْؾَحؼ بولدموغى لير ظضق

 :Algorithm ىأٚ ايعػسى خٛازشَٝة، ْعاّ ايعد ايعسب
 .عؿؾقَّايواوحي ادعاومل حلاؾ مطاؽؾي أو الؼقاوم بقَّي ِقغي أو وِػي حًوب

ظف العومل الريوى حمؿاد "ادًاؾؿ ك العرب و ذا ادصطؾو  ؿ اقتٌوشف مـ اشؿ خُمَسِ

 ."كبـ مقشك اخلقارزم

ًَُتب  :Ambiguous ظغاَض، 
   .قؾقؾ القوقح ،لف معـقون ُ ْؽِـون أو أكثر

 :American Sign Language (ASL)َّة يػة اإلغازات األَسٜه
اي مـظقمي مـ احلركاوت واإلصاورات القدو ايًاتعؿؾفو يَّ لال صاول  ؿالصُّ

   .بًقا ؿ

َّعًِ اإلْطإ  :Anthropology ة، عًِ األدٓاع ايبػس
ي ذلاؽ ِاػو ف اجلًاد ام رميادرس اإلكًاون باى العؾؿ الذ وحضاورا ف يَّ

   .وأظراقف



 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصللاا   امل
 

 

188 

 :Aphasia ُسِبَطة، أفاشٜا
وذلاؽ بًاٌى أذى يؾحاؼ  ؛إووظي الؼادرة ظاذ الؽاالم جزئقًّاو أو كؾقًّاو

  ز العؾامت بن أكقاع مـ احلًٌيوُيؿقِّ  .بولدموغ

 وفقفو يعجز ادريض ظـ لػظ الؽؾامت.  قَّياحلرك 

 ًت ادؽتقباي أو ادطٌقظاي )حًاقي أو العجاز ظاـ ففاؿ الؽؾاام ،قَّياحل

 .ي(شؿعقَّ قَّي أو العجز ظـ ففؿ الؽؾامت ادؾػقطي )حً ،برصيي(

 أو العجز ظـ اجلؿع بن الؽؾاامت ورِاػ اجلؿاؾ بطاؽؾ  ،قَّيسكقٌال

 ِحقو مػفقم.

 أو العجز ظـ إجيود الؽؾؿي ادـوشٌي لالشتعامل. ،قَّيآشؿ 

 أو العجز ظـ  ذكر الؽؾامت ،يَّيذاكرال. 

 ي. واحلركقَّ قَّي مزيٍ مـ احلًٌي احلًك و   قَّيؾؽال 

 :Articulate Speech ايهالّ ايٛاضح
ي الطػق الؾُّغي    .ذات ادعـكيَّ

 :Articulation فصاسةاي
   .أثـوت التؽؾؿ وبخوِي كطؼ احلروف الًوكـي رم، الؽالم ادًؿقع

 :Assimilation اضتٝعاب )متجٌ(
 أو ظذ صخص أو حاودث نمعَّ  صكتظذ  ق  طٌقؼ الطػؾ خُمطًطو إدراكقًّو 

   .ؾفػ الدموغ مع إمر ادُراد مثُّ التك يتؿ بقاشتطفو  ؽقُّ  عؿؾقَّيأو ال ،خوص
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 :Associationايسبط، ايرتابط، االقرتإ 
خازة  أو ربط بن طو ر ن شقؽقلقجقتن حدث كتقجيقَّي ظالقي وطقػ .1

 أو  عؾُّؿ.

 ر ٌوط بن إفؽور. ا .2

 :Association Test ختباز ايرتابطا
ر ردَّ ا ب ظؾقاف إى ادثارات خمتؾػاي إكاقاع، فػا ختٌور ُيؼادِّ ك فِْعاؾ ادُجارَّ

ب ظؾقف أن يًتجقى بؽؾؿاي أخارى قَّي اختٌورات السابط الؽالم ُيطَؾى إى ادُجرَّ

ب ظؾقف أن ُيًاؿِّ  ًؿقي إلقان يُ  ورم .لؽؾؿي ادُثرةإى ابولـًٌي  ك ْطؾى إى ادُجرَّ

 Freeّر )احلاالتاداظك اختٌاورات  ورم .ظي مـ إلقان بالهع ماو يؿؽاـجمؿق

Association Tests) ب ظؾقف أن يًتجقى بل َؿو لؾُؿجرَّ ًْ كؾؿي ختطر ظذ ى ُي

( فنكاف يتحاتؿ ظاذ Controlled Associationادضٌقط )التداظك  بولف. أمو رم

   سادفوت وادتضودات.مثؾ اد ؛شؾًػو معقَّـيادجرب ظؾقف أن يًتجقى وفًؼو لزمرة 

 :Associative Thinking ّىبطارتايتفهري اي
شؾًاؾي ماـ إفؽاور أو  .يتققػ ظاذ السابطاوت الًاوبؼيى التػؽر الذ

   .ادُتداظقي

 :Asynergia ايهالّ غري امُلتَِّصٌ
ؽ  ؽقن فقف العـورص بدون  رابط ِحقو    .كالم ُمػؽَّ

 :Attention ْتباٙا
 ضقؾقًّو إى ُمثر أو جمؿقظي مـ ادُثرات.آشتجوبي  ػ ظؿؾقَّي .1
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اي ادركزقَّي واجلؿؾي العصٌ  ؽققػ أظضوت احِلسِّ  .2 و ركقز او ماـ أجاؾ يَّ

 إثورة قصقى. 

ُِع  :Audition ايطَّ
لـفوياوت العصاى قَّي ََيُْدث مـ إثورة ادقجوت الصاق ى الًؿع الذ ِحسُّ 

ومادى  .الادموغ رمك لًؿعإذن، ثؿ اكتؼول  ؾؽ اإلثورة إى ادركز ا رمك الًؿع

ًٌو 50000 – 71يساوح بن ى الًامع الٌا   . ر ز  ؼري

(B) 
 :Babble امُلٓاغاة

   .يصدر و الروقعك  ر ذات ادعـك التقَّي إِقات الؽالم

 :Behavior ايطًٛى
 ك.اشتجوبي يؼقم هبو الؽوئـ احلى أ .1

 فعؾ أو فوظؾقي. .2

ٌي مـ احلركوت.  .3  حركي أو جمؿقظي ُمركَّ

 :Birth Cry ايٛالدة صسخة
   .ةً يظفر ظـد بدايي التـػُّس بعد القٓدة مٌورشك  صقيً ار ؽوش

 :Body Language يػة اجلطد
ي كؼؾ ادطوظر الطعقر    .ياجلًديَّ  وعووظز اإلصورات وإيَّي والالصعقريَّ

 :Brain ايدَاغ
  والادموغ مملَّاػ ماـ .اجلؿجؿاي مقجقدة رمقَّي كتؾي مـ إكًجي العصٌ
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الادموغ ادتقشاط والٌصاؾي   وجذع الدموغ ادملاػ بادوره ماـ ،وادخقخ ،خاد

 .أو الـخوع ادًتطقؾقَّي الًقًوئ

اإلكًاون واحلققاكاوت الُعؾقاو،   ق أرقك أجزات الدموغ رمك والدموغ إموم

ك اجلزت العؾق ادفاود )الناير   و ـؼًاؿ قًاؿن ،يَّايمـف بودـطؼاي ادفودى وُيًؿَّ

ى وٓمقس( الاذ ويٌقث  ىوادفقد )مو حتً النير الٌرص ،(وٓمقسث  ىالٌرص

 .آكػعوٓت يؾعى دوًرا كًٌرا رم

 وظؾقفاو مراكاز لؾِحاسِّ  ،قَّايوالدموغ مؾػقف بولؾحاوت أو الؼااة الدمو 

اَتْعَؿؾ كؾؿاي الادموغ ُمرادًفاو لؾتػؽار  .واحلركي والربط والتػؽر ًْ وكثًرا ماو ُ 

   .والذكوت

 :Brain Washing غطٌٝ ايدَاغ
ي ويتؿ الغًقؾ بقشاوئط جًاد .ظودة(قَّي  غقر ادمو وت اإلكًون )الًقوش يَّ

   .كػًقَّيو

 :Broca's Area َٓطكة بسٚنا
كصاػ اداخ  رم كِّ اجلٌفا ػاصِّ اجلزت إدكك ماـ ال ويؼع رم ،مركز الؽالم

ومـ ادعاروف أن أن  اذه  .إين لألصخوص الذيـ يًتخدمقن القد الُقْؿـَك

َّٓ لقًً  ادـطؼي ك و ا ،ؾغقيَّايقلي ظاـ القطاوئػ الئواحدة ماـ ادـاوضؼ ادًاإ

ي بولدرجي إوى بولؽالم ادؾػقظ    .خُمْتصَّ
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(C) 

 :Central nervous system َّةاملسنصَّة اجلًُة ايعصب
 .يادحقطقَّ قَّي وظؽًفو  اجلؿؾي العصٌ ،كالدموغ واحلٌؾ الطقكك  

 :Central theory of thinking ايتفهريى فَّة املسنصَّة ايٓعس
ااي وظؽًاافو  الـظر ،قَّاايدمو ال عؿؾقَّاايرم ال رقصااحمالؼااقل باالن التػؽاار  يَّ

   .التػؽر رمقَّي ادحقط

 :Cerebellumاملدٝذ 
التـًاقؼ  فاؿ رممذيـ يتؽقن مـفام الدموغ، و اق ظضاق ؾيـ الأأِغر اجلز

   ك.احلرك

 :Cerebral cortex)أٚ املدٝة( َّة ايكػسة ايدَاغ
 او  ،مملػي ماـ أجًاوم اخلالياوك ُيغؾِّػ ادخ، و ى الذك الؾحوت الًطح

ر ظدد اخلاليو رم ى.يعطقفو الؾقن الرمود  ، ذه الؼاة بتًعي مؾقورات خؾقي وُيؼدَّ

ا ًّ وشاوحوت ك ومراكاز الضاٌط احلركاقَّي وظذ  ذه الؼاة  قجاد ادراكاز احِل

   .العؾقو عؼؾقَّيالعؿؾقوت ال

 :Cerebrumاملذ 
يطتؿؾ كؾ واحاد  ،ةكرك ػ مـ كصػفو، و ق مملَّ كز أقًوم الدموغ وأ ُّ أ

ي مـفام ظذ مراكز قا ي أو حتاً قاايَّ ايَّ ًّ قَّاي واحلركقَّي  تقشاط الػوظؾقاوت احِل

ي والػؽر دةيَّ    .ادُعؼَّ
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َِْفظ ايطفٌ، ضٝهٛيٛد  :Child psychologyايطفٛية َّة عًِ 
ظـد اإلكًاون قَّي والًؾقكقَّي عؼؾوت البـؿق العؿؾق فرع مـ ظؾؿ الـػس هيتؿُّ 

   .مـذ القٓدة وحتك الٌؾقغ

 :Clang associationايسْني ى تداع
ك الؽؾامت ُمتطوهبي الركن، و ؽذا فنن كؾؿاي )باوب( قاد  ًاتدظك  داظ

   .كؾؿي )حمراب(

 :Clearness ايٛضٛح
   .أن  ؽقن الػؽرة ُ ْؽِـَي الػفؿقَّي التػؽر  ق خوِ القوقح رم

 :Code سةايػف
َتعَؿؾ لـؼؾ معؾقموت إى ِقغي أخرى. .1 ًْ  جمؿقظي مـ الرمقز ُ 

 ققوشقوت لؾًؾقك.  .2

 :Cognition ايتُٝٝص، املعسفة، ايعكٌ
ففاق يطاؿؾ اإلدراك والتخقُّاؾ  ؛يطؿؾ كاؾ أكاقاع ادعرفاي مصطؾو ظومى 

ق بن التؿققز )العؼؾ( وبن اإلر .وادُحوَكؿي واحلؽؿ ادة ولؼد كون التؼؾقد أن ُيػرَّ

   .وآكػعول

 :Cognitive dissonance ىايتٓافس ايتُٝٝص
 ار مرَياي خيتاز فقفاو اإلكًاون مققازيـ  ار متـاو ؿن أو قَّي كػًاحولي 

   .متـوشؼن

َٝة ايتُٝٝص ِٓ  :Cognitive structure )املعسفٝة( َّةايِب
د مـ العؼوئد وادقاقػ والتققعوت رمك  ـظقؿ العومل اإلدراك    .كؿط ُمَقحَّ
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 :Cognitive system ىْعاّ َعسف
ظؾؿ  مـ ظؾؿ اجتامع الثؼوفي وظؾؿ اجتامع ادعرفي ورم كؾ   ُيػَسض كظريًّو رم

ن  "كظوًمو معرفقًّو"أن لؽؾ جمتؿع ولؽؾ صخص ا  الـػس ادعررم او باف يتؽاقَّ ًِّ خو

أو ا  يًاتـد إلقفاو ادجتؿاعك مـ جمؿقظوت مـ ظـورص ادعرفي أو ادعتؼدات التا

فف ظذ العومل مـ حقلاف ورم رم ا الطخص ك  عومؾاف ماع  اذا العاومل، أو التا  عرُّ

ن مـفو )رم قَّاي و مقوقظوت الاـظؿ ادعرفأمَّ  .قيحولي ادعتؼدات( ظؼقد ف الؽؾِّ   تؽقَّ

معؾقموت واكطٌوظوت و صقرات وصاذرات ماـ ، فـحـ كجؿع فؾقس هلو حرص

كظاؿ " ادادارك رمثؿ  ـاتظؿ  اذه ادجؿقظاوت ماـ  ،كوت بصقرة مًتؿرةادُدرَ 

 ..ظـ أصخوص ومجوظوت، وطقا ر و اقاريخ وجمتؿعاوت وممشًاوت "معرفقي

ؾ مااـ  ػوظااؾ ادعؾقمااوت وادػااو قؿ قَّااي جزئقَّااي إنااو كظااؿ معرف .إلااخ  تطااؽَّ

ن مـ  اذه الاـظؿ ادعرفك لؽ ؛قَّيذ ـوالتصقرات ال  رمقَّاي الػرظقَّاي اجلزئقَّاي يتؽقَّ

 .يتؿقَّز بف جمتؿع أو فرد بعقـفى أو الطومؾ الذ الؽذ "الـظوم ادعررمُّ "الـفويي 

 :Communication االتصاٍ، ايتٛاصٌ
 كؼؾ اإلصورات أو الرشوئؾ أو  ؾؼقفو. ظؿؾقَّي .1

 رشولي أو إصورة.  .2

 :Comprehension ايفِٗ
   .ووع ُمْعِضؾ رمقَّي آشتجوبي الذك ظؿؾقَّيآشتقعوب، 

 :Concept املفّٗٛ
يفؽرة  .1  ُيْرَمز إلقف بؽؾؿي أو رمز أو إصورة. أو معـك ظوم ،ظومَّ
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فؽرة  طتؿؾ ظذ ظدة ظـورص ُاْشُتْخؾَِصً مـ مصودر متعددة ومُجَْعً  .2

التجرياد ك ومثوهلو كؾؿاي )صاجرة(. و تؽاقن ادػاو قؿ بعؿؾقتا ،فؽرة واحدة رم

 والتعؿقؿ. 

 :Concept Formation تهٜٛٔ املفاِٖٝ
وماـ بعاد  ،التجريد والتعؿقؿ كؿؾ ظذ ظؿؾقتتو ط ، عؾُّؿ ادػو قؿقَّي ظؿؾ

   . طٌقؼفو ظذ ِـػ معن مـ إمقر أو إصقوت

 :Conception إدزاى
ر أو التػؽرقَّي ظؿؾ .1  .التصقُّ

 . ؽقيـ مػفقم موقَّي ظؿؾ .2

يفؽرة  .3    .ظـ أمر مو مثؾ فؽرة اإلكًون ظـ الطققظقي ظومَّ

ُّٛز   :Conceptualizationايتص
 .التػؽر والتخقُّؾقَّي ظؿؾ .1

   .ادػفقم أو ادثؾ ؽقيـ  .2

ِٓ ِٝ   :Concrete Image َّةصٛزة َع
ر وجاف صاخص أو قَّي ك بصػومو احلًًتدظَ ِقرة مـ الذاكرة  ُ  مثؾ  اذكُّ

   .رائحي التػوح

 :Concrete Operational Stage َّةايعَّٝٓة املسسًة اإلدسائ
 ـ الطػاؾ رمياتؿؽَّ  ،مرحؾي ماـ مراحاؾ الـؿاقك   Piaget "بقوجقف"ظـد 

ٌْـِ أثـوئ ولؽـف يعجز ظـ التعوماؾ ماع  ،قَّيظذ وقوئع حًقَّي فو مـ اشتعامل ققاظد َم
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دة    .الصػوت ادُجرَّ

 :Conjunctive Concept َفّٗٛ االيتشاّ
ف بولقجقد اد    .لعدد مـ الصػوت طسكمػفقم ُيعرَّ

 :Connectionism َّةايسبط
ي الـظرك   وآشتجوبي أو بن  بن ادثر القطقػقي طوئن القشإ   ؼقلك التيَّ

ٌَي بولتعؾُّ قَّي روابط ظصٌك آر ٌوضوت   ًَ    .ؿيؿؽـ أن  ؽقن مقروثي أو ُمْؽَت

ُّٔ، َعٓى ضُٓ  :Connotation ىايتط
 بف الؽؾؿي.ك  قح ى اكػعوىمعـك ذو حُمْتقً  .1

 ُيضوف إى ادعـك الظو ر لؾؽؾؿي.  ٌك معـك َخػِ  .2

 :Conscious experience َّةخربة ٚاعٝة أٚ غعٛز
   .وآدراكك القظك آشتعامل العوم   رم

 :Consciousness ، ايػعٛزىايٛع
 حولي ادعرفي وآكتٌوه. .1

ك وقً حورض معن بقِػفو ُمعوكًِاي لؾاـَّْػس التا جمؿقع اخلزات رم .2

 مجوع اخلزات ادووقي.ك  

 إفعول والـطوضوت وآشتجوبوت.ك وظ .3

 معرفي الذات وآكتٌوه إلقفو.  .4

 :Consonant صائت
 كالم مؾػقظ ذو أِقات. 
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  :Context ايطٝام
ااو معـااك كؾؿااي أو مجؾااي أو مؼقلااي )شااقوق ك إلػااوظ ادتصااؾي التاا  قوِّ

   .الؽالم(

  :Context theory of meaning املعٓىى ايطٝام فَّة ْعس
ماو َيصاؾ ماـ جمؿقظاي ماـ  آفساض بلن معـك خزةٍ ك   " تطـر"ظـد 

و ؽذا فانن معـاك )الـاور(  .عتود ُمْؼِسَكي بوإلحًوساد  ؽقن رم ،قَّيذ ـالصقر ال

َّٓ وماو ادعـاك  .ظـ الـقر واحلرارة وإمل وآكًحوبقَّي ذ ـ ق مزيٍ الصقر ال إ

كاي حاقل  اذا اإلحًاوس  او قَّي ذ ـإحًوس ُمضوف إلقف شقوق الصقر ال ادُتؽقِّ

   .يعطقف ِػي ادعـك اخلوص

 :Controlled association ايرتابط املطبٛط
د فقف ادُجارِّ ا م ظاذ جمؿقظاي ماـ ك آشاتجوبوت التا ُب ختٌور َُيدِّ شاُتؼدَّ

   .ادضودات أو ادسادفوت بذكرمثاًل ب ى ادُجرَّ فؼد يطولَ  ،الؽؾامت ادثرة

 :Convention ايُعِسف
   .إلزامف  ر ِورم ولؽـف مؾحقظ بصقرة واشعيك  ؼؾقد اجتامظ

 :Coordination ايتٓطٝل
إِاـوف ف بحقٌ حتؿؾ العالقي كػًفو ماع ِـوؾقموت أو إ ـظقؿ ادع

 .إخرى

َٗة َٓبِّ َُ  :Cue إغازة 
 إصورة ُمتَعؾَّؿي مـ أجؾ  قجقف الًؾقك أو وٌطف. .1
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مثاًرا ك التؿققز. وادصطؾو كثًرا مو يعـا رمك مثر يًتعؿؾف الؽوئـ احل .2

و وعقًػو أو َتْعَؿؾ رم ،وًموًزا مالر ؿ مـ ظدم كقكف ُ قَّ ظذ  ومًضو  ثوكقيًّ ًْ ف  ُي التعارُّ

 والتؿققز. 

 :Culture ايجكافة
 ،قَّيوالًقوشاقَّاي وت الديـجمؿقع العودات والػـقن والعؾاقم والًاؾقكقَّ  .1

 ز جمتؿًعو ظـ آخر.ُيؿقِّ  ذة بقِػفو ُكالًّ ُمتؽوماًل ملخق

ز بعودات وفـقن وظؾاقم وشاؾقك ظاـ جمتؿع أو مجوظي مـ الـوس  تؿقَّ  .2

 . ر و مـ اجلامظوت

ي القجقه الػؽر .3 قَّاي والتَِؼـِ يَّي ز و ظـ القجقه ادودبتؿقُّ  ،مـ احلقوةقَّي والػـيَّ

 ادَْحَضي. 

 :Curiosity ُسّب االضتطالع، ايفطٍٛ
مثؾف كؿثاؾ  ،ويعتزه ظؾامت الـػس حوفًزا أولقًّو .الـزظي إى الٌحٌ والًمال

   .اجلقع والعطش واجلـس

 :Custom ُعِسف
إن   ؼاولويُ  .دائؿاي كًاٌقًّو وُ ثِّؾاي دجتؿاع ماو ِقغي ماـ ِاقغ الًاؾقك

ٌي يتؿ  عؾؿفو مـ ادجتؿع    .إظراف أكامط مـ ظودات ُمركَّ

(D) 

 :Daydream ُسًِِ ايٝكعة
ؼاي  .أثـوت القؼظي حؾؿ أو ختقُّؾ يتؿ رم وكثًرا ماو  ؽاقن أحاالم القؼظاي حُمؼِّ
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ٌار ظاـ الر ٌاوت ٓ أن التع ولؽـفو ختتؾػ ظـفو رم ،لؾر ٌوت مثؾ أحالم الـقم

   .يؽقن خمٌقًتا

 :Deaf Mute األصِ األبهِ
َؿؿ   .صخص ٓ يًتطقع الؽالم كتقجي إلِوبتف بولصَّ

َُِ  :Deafness ايصَّ
   .ظـ الًؿع أو الؽذك العجز اجلزئ

 :Decoding فو ايسَٛش
َتْؼٌِؾ اإلصورات ك التقَّي عؿؾكظريوت اإلظالم  ق ال رم ًْ بقاشطتفو يسجؿ ادُ

   .هلو إى رشوليوَُيقِّ 

 :Deduction ضتٓتازا
ْغَرى مـ حؼقؼي أكزا .1 ُِ اؾ إى معؾاقم جدياد  ،شتـٌوط حؼقؼي  ُِّ والتق

و مـ مؼدمتن ًِ  مٌدأ ظوم.ا الؽزى ك و ا إحدا و  ؛اشتخال

 أو مجؾي مـ الػروقوت. قَّي فروِقو ي  .2

  :Denotation ايدالية، املعٓى ايدالىل
لؽؾؿاي ك ادعـاك الؼومقشاأو  .كؾؿي مو  دل ظؾقفى الذك القاقع ادقوقظ 

  .Connotation التضؿن أو وظؽًفو .مو

 :Determining tendency ايٓصعة احملدِّدة
   .دموه كحق  دف معنا 

  : Dialecticدديٝة 

. أو ـطؼقايفـ أو  ورشي القِقل إى احلؼقؼي ظـ ضرياؼ  ٌاودل احلجاٍ اد
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 ؛ض مو يـوقضفام والربط بقاـفامالقِقل إى احلؼقؼي بعرض فرون معقـن وظر

 لؾقِقل إى حجي مسابطي مـطؼقي.

 :Disability ايعذص
   .ظجز ظضق مـ اجلًد أو اجلًد بؽومؾف ووقوع القطوئػ ادؼوبؾي

 :Discourse خطاب
ي ؾقزكجلؾؽؾؿي اإل ادعـك إِذ  ق   عٌر ظاـ إفؽاور باولؽؾامت، أو  يَّ

أو معوجلي مؽتقبي دقوقع ماو، أو  قَّي قطي رشؿحُموَدثي بن ضرفن أو أكثر، أو  مـو

  التعٌر ظاـ إفؽاور باولؽالم( ى)أقَّي إِؾك وأول  ؾؽ ادعوك .حقار أو كالم

 دفرديـوك"( الؾُّغيك )الػركًى اشتـد إلقف ظومل الؾغقيوت الًقينى  ق ادعـك الذ

ل الؽؾؿي ك لؽ ؛قَّيعؾؿكتوبو ف وحمورضا ف ال رم "شقشرى د إى مصطؾو يادل َُيقِّ

شؾقؿ، ويؽقن أكاز ماـ ك لف بـوت مـطؼى امتداد لغقى ظؾؿ الؾغقيوت ظذ  أ رم

 .اجلؿؾي القاحدة أو الػؼرة ادتؽومؾي

ظؾؿ الؾغقيوت أيًضو أِاٌو حتؾقاؾ اخلطاوب يـطٌاؼ ظاذ الػعولقاوت  ورم

يال  مثاؾ  العالماوت ؛الؾُّغاي ـاتٍ ظاـ اشاتخدام ك ، أو الـتوئٍ ادامثِّرة التاؾغقيَّ

ي ؾغقال ى مـفو ماـ الـوحقاي الطاؽؾ ،)ادػردات وأجزاؤ و مـ كوحقييَّ قَّي ومو يسكَّ

ااي ي( وإشااولقى، والساكقااى الـحقوالرصاافقَّ قَّي والصااق  ك والٌال قااي، و اايَّ

َيتوج وِػفو وحتؾقؾفو إى آ تامم بودتتوبعوت مـ اجلؿؾ إواوفي ك الػعولقوت الت

ظدد مـ ادػؽريـ وكؼود إدب الػركًاقن  جلل "شقشر"وبعد  .إى اجلؿؾ كػًفو
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  كوإلباداع ىإى ادصطؾو كػًف لتًؿقي جموٓت كومؾي مـ جموٓت التعٌر الؾغاق

لعرصا أو ى ، أو  وريخ الثؼوفي، أو ظؾؿ اجتامع الثؼوفي، أو اإلكتاوج الػؽاركإدب

 . قور بعقـف

ايَّي وقد اكتًى ادصطؾو ققؿي كظر خ كٌرة ظـدمو اشاتخدمف ادُػؽِّ ر ومامرِّ

، 7811ظاوم  "كظوم إصاقوت"كتوبف الطفر   رم "مقطقؾ فقكق"ك الثؼوفوت الػركً

 ؛كومؾاي ظاز ظصاقر ضقيؾايقَّاي واجتامظقَّاي حقٌ كطػ  وريخ مـظقماوت ثؼوف

وحؾَّاؾ كقاػ كوكاً  ،كوٓقتصود أو التوريخ أو التؼولقد وإظاراف أو العؼوئاد

ل دٓٓمو مـ ظرص لعرص،ُ ؽتَ  ووِػ كؾ ضريؼي لؾتعٌر ظـ أفؽاور  ى و تحقَّ

فلِاٌو  ـاوك خطاوب ظرصا الـفضاي،  ،اخلوص باف "اخلطوب"كؾ ظرص بلنو  

 ...ِاالح، أو خطاوب ظرصا اإلكوخطوب ظرص التـقير أو اخلطوب الؽوثقلقؽ

 .إلخ

رو مدرشاي فراكؽػاقرت إداون ادصاطؾو ذا اف لتًاؿقي  واشتخدم ُمػؽِّ

، أو أو القجقدى ،كـوك  اخلطوب ادوركًفلٌِو   ،يَّيادذا ى واددارس الػؽر

 .إلخ ...ك، أو القوعكالديـ

ع الُؽتَّ  ي الـؼدا ػ اددارس مـ خُمتؾوب و قشَّ و أو الاذيـ يـتؿاقن يَّ ًِ خصق

اشتخدام ادصطؾو لقِػ أظامل مؽتقباي أو  رما ادختؾػي قَّي إى العؾقم آجتامظ

ي مـتجوت فرد وأقاقال صاػو قي أحقوًكاو  ظؿؾقَّايأحقوًكاو، أو لقِاػ  رصافوت يَّ

 .ِٕحوهبويَّي ولؽـفو  دل ظذ مقاقػ فؽر ،أخرى
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َّةاي  :Discriminal process َّةايتُٝٝص عًُ
   .الؼقوم بتؿققزقَّي فوظؾ

 :Discriminating power َّةايكدزة ايتُٝٝص
قدرة فؼرة مـ فؼرات اختٌور مو ظاذ التؿققاز بان فاريؼن كؿاقذجقن، أو 

 .َدْيـ خمتؾػنُبعْ إى بولـًٌي 

 :Discriminative  ايتُٝٝص
 التػريؼ بن صقئن. ظؿؾقَّي .1

 مققز الػروق بن ادثرات.  ظؿؾقَّي .2

 :Disjunctive Concept املفّٗٛ امُلفسِّم
ظذ ظـرص مـ جمؿقظي ظـورص ويػسق بذلؽ ا ظذ إقؾ ا ى مػفقم َيتق

   .ظـ شقاه

 :Divagation ضطساب ايهالّا
ش الؽااالم وظاادم اكًااجومفرم  ؿ، ويااتجذَّ ؾُّ الااتؽ وااطراب رما  . طااقُّ

ش َتْعَؿؾ ادصطؾو أحقوًكو لؾدٓلي ظذ التػؽر ادُطقَّ ًْ    .وُي

 :Dogma ايعكٝدة
ٌَؾ ظذ أشوس اإليامن بًؾطي    .ُمْعَتَؼد جيى أن ُيْؼ

َٚز  :Double-alternation problem َػهًة ايتػٝري امُلِصَد
شتجوبي مر ن بطريؼي ماو، ثاؿ مار ن مققػ ُيْطَؾى فقف مـ ادػحقص آ

قَّي لؾتغقر وذلؽ رم ،بطريؼي أخرى ًّ    . قوب إصورات ِح
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 :Drive دافع
العؿؾقااوت  قوئؿاي ظاذ أشاوس  غارُّ رم اك و ،كزظاي  تجاف كحاق  ادف

يال ٌِّى إمل ،وَيدث الدافع كتقجي لؾحرمون .عضقيَّ  ،وظدم حتؼقؼ  ادف ماو ُيًا

ك ُحِرَم الؽوئـ احلك يتجف كحق قضوت احلوجي الت يدفع إلقف الدافعى والًؾقك الذ

وكذلؽ كحق دمـُّى مو يممل، و ؽذا فاوجلقع والعطاش واجلاـس وشاقا و  ،مـفو

   .ودمـُّى إمل دافع ،دوافع

 :Dumbness ايَبَهِ
   .ظدم الؼدرة ظذ الؽالم أو ظدم الر ٌي فقف

(E) 

 :Eduction االضتٓباط
 شوشاقَّيتػؽر ظذ أشاوس العالقاوت إال  ـؿقي ظالقوت جديدة رم ظؿؾقَّي

   .ادُْدَرَكي بن إمقر

ِٛ  :Egocentric امُلسنَّص عًى األْا ى،األَْ
ٌَاؾ إى الؽاالم والتػؽار ادُاَقجَّ  كـتؿي ق كؾ مو   "بقوجقف"ظـد  َفن ماـ ِق

ي احلوجوت الػرد    .ذا قَّيوآ تامموت اليَّ

 :Emotion االْفعاٍ
ف العؾااامت ادختؾ وذلااؽ بحًااى  ،ػااقن آكػعااول  عريػااوت صااتَّكُيعاارِّ

دة  طاتؿؾ ظاذ قَّي مدارشفؿ، لؽـفؿ يتػؼقن ظذ أن احلولي آكػعول اشتجوبي ُمعؼَّ
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حًوشاوت إوظاذ  غارات مصاحقبي بؿطاوظر و ،قَّايماـ الػوظؾ مًتقى ظاولٍ 

 .ظوضػقي

ُمًاتثورة  طاتؿؾ ظاذ يَّي ظضاقويؿؽـ  عريػ آكػعوٓت بلنو حوٓت 

ات صع    .ولذلؽ فنن آكػعوٓت أظؿؼ مـ ادطوظر ؛وشؾقكقييَّي قر غرُّ

 :Encoding ايرتَٝص
   .حتقيؾ الرشوئؾ إى إصورات أو رمقز

 :Endophasia ايهالّ ايصاَت
 .الؽالم الداخذ، أو مـوجوة الذات

 :Environment ايبٝئة، امُلشٝط 
حُتاقط بولؽاوئـ ك التاا أو جزت مـفو ا أو آجتامظقي يَّي جمؿقع الظقا ر ادود

 ؛بن ظدد مـ الٌقئاوت ةً ق العؾامت ظودويػرِّ  .جزت مـفالػرد أو  مثر فقف أو رم ك احل

   ...قَّيداخؾوالٌقئي ال ،يَّيوالٌقئي اخلؾق ،يَّيوالٌقئي بعد القٓد ،يَّيكولٌقئي قٌؾ القٓد

 :Event سادثة
 حودث أو طو رة يؿؽـ أن  صٌو معؾقًمو شقؽقلقجقًّو. .1

 احلقوة ُمتَِّصؾ بحوجي مو.  كؾ حودث رمك    "ىمقرا"ظـد  .2

 :Explicit behaviour ايطًٛى ايعاٖس
   .كحركوت اجلًدك ػشؾقك واوو  ر خ 

 :Explicit response االضتذابة ايعاٖسة
   .دون حوجي لقشقط أو آلي ةً ْؿؽِـ مالحظتفو مٌورشيُ شتجوبي واوحي ا 
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 :Expressive aphasia َّةاحُلِبَطة ايتعبري
ي يعجز ادُصوب هبو ظـ الؽالم أو الؽتوبي أو الؼقوم بحركوت ذكقيُح   ًَ ٌْ.   

(F) 

 :Fallacyامُلػاَيَطة 
ولؽـفو خوضئي  ،الظو ر كتقجي ِحقحي رمك أو التػؽر يعط ؽؿاحل خطل رم

   .القاقع رم

 : Feelingsاملػاعس
يبصقرة  .1  أو خزة صعقريي.يَّي كؾ حولي صعقر  ظومَّ

 عولقي.كػاحولي   بصقرة خوِي .2

 (.ىإحًوس الؾؿس )لؾؿصطؾو اإلكجؾقز .3

 .  ّك ود احلَْدشآظتؼ .4

 :Firing حايَكِد
ٌِّف آخرقَّي إثورة ظصٌ   .بُؿثر آى أو ُمـ

 :Fixedness; Functional Fixedness ىايتػبُّح، ايتػبُّح ايٛظٝف
 ويتجذَّ التطٌٌ حن جيد الػرد ِعقبي رم .حؾ ادطؽالت ظدم ادروكي رم

   .احلؾ ؼف واشتعامل ضرائؼ جديدة رم غقر ضرائ

 :Flight of Ideas ٖسٚب األفهاز
كعادام آر ٌاوط بان إفؽاور ادُعازَّ ا .ُمتًوِرع ٕفؽور  ر مسابطي الٍ ق 
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   .ظـفو كالمقًّو

 :Fluency ايطالقة
 قَّايوالطالقاي الؽالم .الؽؾاامت و رابطوماو بناظي الؼدرة ظذ التػؽر رم

Word Fluency يؿؽاـ أن ك مثؾ ظدد الؽؾامت الت ؛بوختٌورات متعددة ُ ؼوس

   .يذكر و مػحقص مـ كؾؿي ُ ْعَطك لف

 :Formal Operational Stage َّةايصٛزَّة املسسًة اإلدسائ
و تؿقَّاز  ،مـ العؿار ةالثوكقي ظا حقاى  ٌدأ رميَّي مرحؾي فؽر "بقوجقف"ظـد 

دك بولتػؽر ادـطؼ    .دػو قؿو ؽقيـ ا ،والتػؽر ادُجرَّ

 :Free Association احُلّسى ايرتابط احُلّس، ايتداع
 .ققدى  رابط الؽؾامت  ر ُمؼقَّدة بل شتجوبي إى اختٌور رما

 :Free Association Test احُلّسى ختباز ايتداعا
وذلاؽ  ،ادػحقص أن َيْذُكر كؾؿي بلهع ماو يؿؽاـ مـختٌور ُيْطَؾى فقف ا

   .دُْؿَتِحـاشتجوبي لؽؾؿي مثرة يذكر و ا

 :Freudian Slip َّةايصيَّة ايفسٜٚد
ي الؾًون أو الؼؾؿ الت    . عؾـ ظام يعـقف الؼوئؾ أو الؽو ىك َزلَّ

(G) 

 :Gain ايَهِطب
   .آشتزادة، كوٓشتزادة مـ التعؾؿ
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َّةايكدزة اي  :General Ability عا
 كوت.الذ ختٌوراتو ؼوس بو ،قَّيعؼؾقدرة ُمْطَسكي بن كؾ العؿؾقوت ال .1

 الذكوت العوم.  .2

 :Generalization ايتعُِٝ
 .ـطٌؼ ظذ ِـػ مـ إمقر أو الـوس ؽقيـ فؽرة حؽؿ ي قَّيظؿؾ .1

ي طٌقؼ فؽرة  قَّيظؿؾ .2  ظذ معؾقموت جديدة. ظومَّ

 العؾقم.  مٌدأ أو قوكقن ظوم رم .3

 :General Semantics عًِ دالالت األيفاظ ايعاّ
   .الرمقزظؾؿ يدرس اشتجوبوت اإلكًون لإلصورات و

 :Gesture اإلمياءة
   .حركي يؼقم هبو جزت مـ أجزات اجلًد مـ أجؾ آ صول 

 :Glossosynthesis ايسطاْة
ظ بؽؾامت ٓ معـك هلو بعد اخساظفو    .التؾػُّ

 :Group اجلُاعة
جمؿقظي مـ الـوس أو احلققاكوت أو إصقوت أو ادعؾقموت يؿؽاـ التعوماؾ 

   .الًّ معفو بقِػفو كُ 

(H) 

 :Habit دةايعا
ٌَي.ا .1 ًَ  شتجوبي ُمْؽت
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ٌقًّو قَّيأٌِحً آل قَّيفوظؾ .2 ًْ
 ضقيؾي. لػسة بًٌى الؼقوم هبو ؛كِ

 كؿط ثوبً كًٌقًّو مـ التػؽر أو اختوذ ادققػ. .3

 زة.ُ قَّ  قَّيِقغي شؾقك .4

ى مثؾ إدمون ادخدرات.  .5 ًَ  حوفز ُمْؽت

َُعام َّم،   :Handicapped َُع
قِ  ًَّ ك أو وطقػاك و يؽقن فقف ظقى  اَيأ ،ىِّ صخص  ؽقن قدر ف دون ال

   .جيعؾ مـ الصعى ظؾقف جُموراة أمثولف

ُِع  :Hearing ايطَّ
 .Audition ومرادفف إدراك إِقات بقاشطي إذن 

 :Hearing Loss ايطُع فكدإ
 .خًورة أو فؼدان الؼدرة ظذ شامع إكغوم مـ التؽرارات ادختؾػي 

 املسانص ايعًٝا، َسانص ايدَاغ ايعًٝا
Higher centers, Higher brain centers : 

ادةئظذ قاة الدموغ ادًا قَّيادراكز الدمو  مثاؾ  ؛قلي ظاـ العؿؾقاوت ادُعؼَّ

   .التذكر والتخقؾ والذكوت والتعؾؿ

 :Higher Mental Processesايعًٝا  َّةعكًايعًُٝات اي
مثؾ التػؽار وادحوكؿاي والتخقاؾ والاذكوت، وذلاؽ خالًفاو لؾعؿؾقاوت  

   .الًٌقطي قَّيأو آشتجوبوت احلرك قَّياحلً قَّيالٌدائ

 :Human Nature َّةايطبٝعة اإلْطاْ
وُيطر ادصطؾو إى الصاػوت ادقروثاي أكثار ماـ  ى،ِػوت الـقع الٌا 
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ٌَي ًَ    .إصور ف إى الصػوت ادُْؽت

 :Hypnosisى ِ املػٓاطٝطٜٓٛتاي
ٌٌِّفو بطؽؾ ُمْصَطـَ  ،حولي صٌقفي بولـقم  مُيً ٌُّاؾ  ،ع ُمـقِّ ظظاقؿ و تصاػ بتؼ

   .لإلَيوت

(I) 

 :Idea ايفهسة
قَّي مٌورشة. ظؼؾقَّي ظؿؾقَّي .1 ًّ  لقًً ذات ضٌقعي ِح

د  ،ى ظؼذحُمْتقً  .2  .قَّيإدراك ظؿؾقَّيولقس جُمرَّ

 .  قَّيظؼؾِقرة  .3

   .قَّيفروخطي ظؿؾ،  .4

 :Ideation تهٜٛٔ األفهاز
   .ِقو ي إفؽور قَّيظؿؾ 

 :Ideational Learning ىايتعًُِّ ايتفهري
   .، و ق ظؽس التعؾؿ بولتؾؼنظذ درجي ظولقي مـ الػفؿى  عؾؿ َيتق 

 :Ideology ٜدٜٛيٛدٝةاإل
دة مـ ادعتؼدات مثؾ الديؿؼراض     .قَّيأو ادوركً قَّيمـظقمي ُمعؼَّ

 :Ideomotor Act ىسسنى فعٌ فهس
   .شتجوبي أثورمو فؽرةا 
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  :Image ايصٛزة
 ،يَّايولؽـفاو أقاؾ حقق ،قَّيُمطوهبي خلازة حًا يَّيقرأو صع يَّيخزة مركز .1

 أن مصدر و الذاكرة. واووو

 كًخي مطوهبي لألِؾ. .2

ن الطاعقر " تطـر"ظـد  .3 والعـرصاان  ،واحاد ماـ ظـاورص ثالثاي ُ ؽاقِّ

 واإلحًوشوت.  قَّيأخران  و احلوٓت آكػعول

ُّٛزات  :Imagery ايتص
 ك.ِقر ملخقذة بطؽؾفو اجلامظ .1

 ؿقِّزة لػرد مو. التصقرات ادُ  .2

 : Imaginationختٌٝ

ويطؿؾ  .قَّيخؾؼ أصقوت أو حقادث دون آشتـود إى ادعطقوت احلً قَّيظؿؾ

 خقولقًّاو كام أكف قد يتخاذ صاؽاًل  ،ي لؾؿًتؼٌؾالتخقؾ خؾؼ أصقوت جديدة مثؾ خطَّ 

   .إحالم وأحالم القؼظي ومثؾ  ذا التخقؾ مؾحقظ رم ، تحؽؿ فقف أمول

 :Implicit Behaviour ىأٚ اخَلفى ُٓايطًٛى ايط
 ؛لمقرإدراكف با بد مـ آشتعوكي رم وٓ ،ةً مٌورشؿؽـ مالحظتف شؾقك ٓ ي

ك احلـجرة ظـد الؽالم ة أو حترُّ    .مثؾ إفرازات الُغدَّ

 :Implicit Response َّةاخلفأٚ  َّةاالضتذابة ايطُٓ
   .ةً ؿؽـ مالحظتفو مٌورشيٓ  قَّيشتجوبي خػا
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 :Impressionاالْطباع 
يالـظر قَّيالـتوئٍ العصٌ .1  لإلثورة. يَّ

 أو اإلحًوس  ر ادُحؾَّؾ. قَّيادالحظي الظو را  .2

 ُحْؽؿ  ومض.  .3

 :Impression Formationتهٜٛٔ االْطباع 
   .اكطٌوع وحقد مجع اإلدراكوت ادختؾػي و ؽومؾفو رم

 :Incoherenceايالتٓاغِ 
  .الؽالم رمحولي مـ ظدم التـظقؿ أو السابط وبخوِي 

 :Inductionاالضتكساء  
   . ق احلُْؽؿ مـ اخلوص إى العوم  ادـطؼ رم

ٌَٗ ايطفٛية   :Infancyَُِطَت
والتك يؽقن فقفاو القلقاد ظاوجًزا كًاٌقًّو  ،ي الٌوكرة التك  تؾق القٓدةرحؾاد

   .وُيًتعَؿؾ  ذا ادصطؾو لؾًـي إوى مـ احلقوة .وُمعتؿًدا ظذ أبقيف

 :Inferenceاالضتدالص 
 ًٓ َتْخَؾَصي مـ كتوئٍ شوبؼي بد ًْ    . مـ ادالحظي ادٌورشةكتقجي ُم

 :Informationَعًَٛات 
ًٌَ مـ خالل الٌحٌ أو اخلزة أو التؿريـ. .1

ًِ  جمؿقظي مـ إفؽور ُأْكُت

ى بولتعؾُّؿ.  .2 ًَ  مو ُيْؽَت

 :Information Processing Theoryاملعًَٛات  َعاجلة َّةْعس
 ،احلصقل ظذ ادعؾقماوت ومعوجلتفاو وخزناو وإحقوئفاو  ٌحٌ رم يَّيكظر
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و ر او  قَّايولؼد كون اخساع احلوشٌوت اإللؽسوك .وذلؽ ظـد الٌا وادوكقـوت

ًٌو رم جذب اكتٌوه ظؾامت الاـػس الاذيـ اظتؼادوا  مـ أدوات معومؾي ادعؾقموت شٌ

   .وقًتا ظذ ظؿؾ الدموغك أن حتؾقؾ ادطؽالت بقاشطي  ذه أٓت يؾؼ

 :Innateى فطس
ذلؽ  ؛أكف  ر قوبؾ لؾتغقرك و ذا ٓ يعـ .مقجقد ظـد الػرد وقً القٓدة

   .ٕن كؾ شؾقك  ق كتوج ُمطَسك لتػوظؾ القراثي والٌقئي

 :Inputامُلِدَخٌ 
 .ؾ فقفو مـ دائرة أخرىُ دَخ ك اإلصورة الت  قَّيرة اإللؽسوكئالدا رم .1

   .ُ ْعَطك إى ُمَتَؾؼ  ك ورة التاإلصك    آ صول يَّياإلظالم وكظر رم .2

 :Instinctايػسٜصة 
   .ن الؼقة الدافعي لألفؽور وإفعولومقروثي  ؽقِّ  يَّيفطركزظوت 

 :Instinctual ىغسٜصى ضًٛن
 .و ر ظؼالككك كدفوظا 

 :Intellectايعكٌ 
 .ؽؿالتػؽر والربط واحل قَّيظؿؾ .1

   .أو الذكوت قَّيعؼؾالؼدرة ال .2

 :Intellectionايفهس 
   .التػؽر أو احلؽؿ ظؿؾقَّي 

 :Intelligence ايرناء
 .يفوظؾقَّ الؼدرة ظذ مقاجفي ادقاقػ اجلديدة والتؽقُّػ معفو بنظي و .1
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دة ب .2  .يػوظؾقَّ الؼدرة ظذ اشتعامل ادػو قؿ ادُجرَّ

   .الؼدرة ظذ  ٌنُّ العالقوت والتعؾؿ بنظي .3

 :Intelligence Test ختباز ايرناءا
ن اختٌور جاي رم الصاعقبي يتؽقَّ  .الاذكوت ماـ جمؿقظاي ماـ ادفاامت ُمتدرِّ

   .قَّيظؿؾأو  قَّي، كام  ؽقن لػظقَّيأو مجوظ يَّيواختٌورات الذكوت إّمو أن  ؽقن فرد

  Introspection االضتبطإ
يالـظر رم .1 باام ى لؾُؿْحتاَقى الطاعقر  ق القِاػ الطخىصا  قَّيالٌـوئ يَّ

 .يطتؿؾ ظؾقف مـ ظـورص وِػوت

   .قَّيذا ال قَّيأو الـامذج الًؾقك قَّيذا ة الوِػ اخلز .2

الؼديؿ إى ك متزايدة اكتؼؾً مـ الـؼد إدب قَّيأٌِو هلذا ادصطؾو أ لؼد 

وحتك الؼركن ك العصقر القشطك وظرص الـفضي إوروب رم قَّيالػؾًػوت التلمؾ

 و زايادت أ قتاف ماع كؿاق ظؾاؿ العؼاؾ ،الغارب الثومـ ظا والتوشع ظا رم

Mindo- tology ٌمـ حقاٌ  ؛ادر ٌط بعؾؿ ادعؾقموت وبعؾؿ الؾغقيوت احلدي

 اتؿ داخاؾ ك التا قَّايمـ  ذه العؾقم ففؿ و ؼـان العؿؾقاوت اإلدراك حموولي كؾ  

 قَّاي ؽـقلقجقاو احلوشاٌوت اإللؽسوك حموكومو أشوًشاو رمهبدف  ؛كالعؼؾ اإلكًوك

العؼاؾ بـػًاف وإدراكاف ك ظا ق  و ا بطؽؾ ظوما وادؼصقد بودصطؾو  .احلديثي

 وشاعقف إى أن يػفاؿ ذا اف، وذلاؽ رم ،ظـ ضريؼي ظؿؾفك لـػًف، أو بحثف القاظ

دة قَّيالتؾؼوئ كمؼوبؾ حولي القظ ى وقاد أضؾاؼ الػقؾًاقف آكجؾقاز .و ر ادُتعؿَّ
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، "حًاوس الاداخذّ اإل"  "كاوكط"وشااّم و  ،"التلمُّؾ"ظذ آشتٌطون اشؿ   "لقك"

ًدا بذلؽ ال  .تؼوبؾ بقـفو وبن إدراكـو دو  ق خورج ظؼقلـوممكِّ

ولؽـ  اذه الػؽارة كوكاً  ثار مصاوظى ظديادة، ظاذ رأشافو رضورة 

ؾ ذا ف ٓى اشتـتوج أن العؼؾ الذ ر ومقواقع  يتلمَّ ُبدَّ أن يـؼًؿ صقئن  ذات ُ ػؽِّ

 ضارح  اذه ادطاؽؾي صاؽقكف رمى الاذ "كوكط"ى وُيٌد .وقً واحد لؾتػؽر رم

   .فوحؾِّ  قَّيإمؽوك

كػًاف، وإكاام  أوائؾ الؼرن العايـ راجً فؽرة أن العؼؾ ٓ يػؽر رم ورم

حلظاي  كػًف فنكف بولياورة يػؽار رم أكف إذا فؽر رمك بام يعـ ،"قَّيعؼؾال"حوٓ ف  رم

ولؽاـ ظؾاؿ  ،دمرباي ماـ دمورباف ادوواقي يػؽار رمى أ ؛شوبؼي مـ حلظوت ظؿؾف

اي لؽاؾ ماـ موٓشتػودة مـ كتوئٍ الؾغقيوت احلديٌ بدأ َيًؿ  ذه ادطؽؾي ب فؿَّ

والقجاقد  الؾُّغايو ايو ادخ، ودراشي ظالقي  طقر ك ظؾؿ وضى اجلفوز العصٌ

وذلاؽ ظاـ ضرياؼ  ؛ىادركزك ادر ٌط هبو بتطقر ادخ واجلفوز العصٌك آجتامظ

التػؽاار واختاازان ادعؾقمااوت ودٓٓت "وباان  "الؾُّغااي"اكتطااوف العالقااي باان 

خيتزن جمؿقظوت  وئؾي ماـ الرماقز  "العؼؾ"، ظذ أشوس أن "ؾالعؼ التجورب رم

كػًاف  حن يػؽار رم مـ ثؿلخ، وأكف إ .. دل ظذ إصقوت وادعوككك الت يَّياإلصور

 .داخؾف ( ظـ كػًف خُمتَزَكي رميَّيفنكف يًسجع معؾقموت )إصورات رمز

 "العؼاؾ ظاـ يَّايمود يَّيكظر"كتوب   رم "أرمًسوكٍ"ك يؼقل العومل إمريؽ

دـوقطاوت ُمًتػقضاي  قَّايظؿؾ ووع خوميً  كَّ ن  ذا التصقر ادعؾقمو إ  (7891)
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أن يعارف العؼاؾ  مل  ؽـ ذات جدوى رم افقام يٌدو  اكوكً  تعي لؾغويي، ولؽـفو 

 !كػًف

 :Intuitionاحَلِدع 
ٌَؼ يَّيمعرفي مٌورشة أو فقر .1 ًْ  .دون صعقر بتػؽر ُم

ٌَؼ .2 ًْ  .حؽؿ دون  ػؽر ُم

(J) 

 :Judgmentِهِ احُل
 .يـ أو أكثرأربط أمريـ أو حؼقؼتن أو جز قَّيظؿؾ .1

   .لطخص أو مققػ أو أمرى  ؼققؿ كؼد .2

(K) 

 :Key املفتاح
إظطوت ظالموت اإلجوباي ظاذ  ؾ رمًتعؿَ قوئؿي بوإلجوبوت الصحقحي  ُ  .1

 .اختٌورات مو

   .رمقز و أداة لسمقز ادعؾقموت أو فؽِّ  .2

(L) 

 :Language ايًُّػة
قات أكاون  اذا شا ،ـ أصاؽول آ صاول بان إصاخوصكؾ صؽؾ م .1

و أ و مآ صول ُلغقيًّ  .إصوريًّ
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 .شقات أكون كالمقًّو أم كتوبقًّوك الًؾقك الؾػظ .2

تعَؿؾي رم .3 ًْ    .آ صول الرمقز ادُ

 :Language Acquisition Device (LAD) ايًُّػةدٗاش انتطاب 
 يَّيؾغقًتخدم ادعؾقموت ال ك ادقروثي الطوئعي بن مجقع إضػول الت قَّيأل

 .معنى الصودرة ظـ القالديـ إلكتوج بـوت لغق

 :Language Behaviorى ايطًٛى ايًػٛ
ظاذ  مأ يَّيصاػق مأ قَّاي، شقات أكوكاً كتوبالؾُّغيشؾقك يطتؿؾ ظذ اشتعامل 

   .صؽؾ حركوت

 :Language Centers ايًُّػةَسانص 
القجقه ادختؾػاي   عؿؾ رم قَّي ادقجقدة ظذ الؼاة الدمو ـوضؼظدد مـ اد

أكثر مراكز الؽاالم   ك "بروكو"ي مـطؼو .ادُتؽؾََّؿي وادؽتقبي وادقشقؼك الؾُّغيمـ 

   .صفرة

 :Learningايتعًُِّ 
ٌِقًّو رما .1 ًْ

ات الدائؿي كِ ب واخلزة. كتًوب التغرُّ  الًؾقك كتقجي لؾتدرُّ

 ب معن.اكتًوب آشتجوبي كتقجي  درُّ  قَّيظؿؾ .2

 :Learning To Learnِ ايتعًُِّ تعًُّ
   .بؿ إمقر مـ خالل التدرُّ  عؾُّ  كتًوب مفورات رما

 :Linguistics عًِ ايًطاْٝات
   .تفو و طقر وقبـأظؾؿ دراشي الؾغوت وأِقهلو و
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 :Lip Readingقساءة ايػفتني 
اؿ لػفاؿ الؽاالم ادؾػاقظ بقاشاطي مراقٌاي َصاَػت ك ضريؼي يًاتعؿؾفو الصُّ

   .ادُتؽؾِّؿ

 :Lispيًجػة ا
   .، و ق ظقى مـ ظققب الـطؼقؾى الًن ثوتً  

 :Logicاملٓطل 
ويطاتؿؾ  .فرع مـ الػؾًػي يعؿؾ ظذ ووع الؼقاظاد لؾتػؽار الصاحقو

كاام  ،واشتؽطوف أخطاوت التػؽار ،واشتعامل الؼقوس ،ادـطؼ ظذ مٌودئ احلؽؿ

   .كوآشتـتوجك التػؽر آشتؼرائا خوِي صػي با يطؿؾ 

 :Logical Approach َّةة املٓطكامُلكاَزب
   .كؾ حموولي حلؾ مطؽؾي وفؼ مٌودئ ادـطؼ

 :Logopathy عتالٍ ايهالّا
   .كقع كوكًى مـ أ قَّيوطرابوت كالما

 :Logopedics َبشح عًّٛ ايتهًُِّ
   .ظققب الؽالم ومعوجلتفو الٌحٌ رم 

 :Long-Term Memory ايرانسة طًٜٛة األَد
   .ضقيؾي قد  ًتؿر مدى احلقوة لػسة ى  دومالذاكرة الدائؿي، أو ذكر

(M) 

 :Machine Learning تعًُِّ اآلية
 .مو ظذ حتًن أدائف ُمًتػقًدا مـ أخطوئف ودموربف الًوبؼي قدرة جفوزٍ 
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 :Magical Thinkingى ايتفهري ايطشس
 ،قَّايطٌقعر القا مرحؾي مـ مراحؾ  ػؽر الطػؾ يعتؼد فقفو أكف شاٌى الظا

ـ   جد ظـد الطػؾ رمنو  قوُيؼول إ    .شـقات شـي وشً  ساوح بن ش

 :Mass Communicationى االتصاٍ اجلُاع
ماو الـا القاشع لؾؿعؾقموت ظـ ضريؼ الصحػ أو ادذيوع أو التؾػاوز أو 

 .شقا و

 :Meaningاملعٓى 
 مو ُيْؼَصد. .1

 .يَّيأو اإلثور قَّيام الدٓلي آكػعولوٓشقَّ  ،الدٓلي .2

   الرمز أو اإلصورة. .3

 :Mechanismأٚ املٝهاْٝصّ  َّةاآلي
 موكقـي أو مـظقمي  عؿؾ كامكقـي. .1

 .صكتيتؿ هبو  ـػقذ ك القشقؾي الت .2

 أو صؽؾ مـ الًؾقك.  يَّيِقغي ظود .3

 :Mediation Theoryايتٛضُّط  َّةْعس
ؾي ُ ًاتثور إبؾ  ،الؼقل أن ادثرات ٓ  ٌدأ الًؾقك مٌورشة ن ظؿؾقوت ُمتدخِّ

   .قلي ظـ بدايي الًؾقكئور و  ؽقن مًو ذه بد ،بودثرات

ََٚضط، ٚضٝط   :Mediumٚاضطة، 
   .طكتشقا و ََيُْصؾ هبام المو ممشًي أو فرد أو 
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 :Memoryايرانسة 
 إحقوت اخلزات ادووقي. ؾ رم تدخَّ ك القطقػي الت .1

 ر و.يؿؽـ  ذكُّ ك جمؿقع اخلزات ادووقي الت .2

 .معقَّـيخزة مووقي  .3

   .وٓشتدظوت واإلظودة والتؿققز وإظودة التعؾؿوظؿؾقوت التذكر ُ ؼوس ب

 :Memory Image َّةايصٛزة ايرانس
   .ادوى  ؿ رم مع التؿققز بلن اإلدراك إِذ ،الذاكرة أمر كعقد بـوته رم

 :Mental Ability َّةعكًايكدزة اي
   .الذكوت

 :Mental Ageى ايعُس ايعكً
ـاك التاك ُيعتاز الـؿاق ؿر الزممًتقى الـؿق العؼذ ُمعزَّ ظـف بقحدات الع

 .و مـ أجؾفوالعؼذ شقيًّ 

 فانذا كاون العؿار العؼاذُّ  ؛الاذكوت ختٌوراتالعؿر العؼذ بقاشطي ا رؼدَّ ويُ 

ًقاوأظذ مـ ظؿره الزمـك اظُتِز  لطػؾٍ  ِز ظُتاوإذا كاون ُمًاووًيو لاف ا .الطػاؾ ُمتػقِّ

   .متخؾًػواظُتِز وإذا كون أقؾ مـف  .وشقيًّ 

 :Mental Development ىًايُٓٛ ايعك
 ًاتؿر ماـ الاقٓدة حتاك ك التا قَّايعؼؾالعؿؾقوت ال التغرات ادتزايدة رم

ك و ا ، مـ التغرات الـودمي ظـ الـؿق وظـ التعؾؿويطؿؾ ادصطؾو كالًّ  .ادقت

   .كثًرا مو  طؿؾ كؿق الذكوت
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 :Mental Function َّةعكًٚظٝفة 
مثاؾ اإلحًاوس والتػؽار  ؛ذات أِاؾ ظؼاذ قَّايظؿؾأو  قَّايكؾ فوظؾ .1

 واحلؽؿ.

دة قَّيظؿؾ .2  .  قَّيمثؾ القطقػي اإلدراك ؛حمدَّ

 :Mental Growthى ايعكً ٛايُٓ
وبخوِاي رم  ،قَّيكػًوطقػي ى أ  ًوع ورمالزيودة احلوِؾي رم العؿؼ ورم آ

  .م رم العؿر؛ وذلؽ بًٌى التؼدُّ قَّيعؼؾالقطوئػ ال

 :Mental Image َّةعكًصٛزة 
مثؾفاو مثاؾ ا و اك  ، ر مقجقد بولـًاٌي لؾحاقاس طكتعقرى لص مثٌُّؾ 

 ا التاك ُ ْعاَرف بلناو ِاقرة ماـ الاذاكرةconcrete image قَّايالصقرة العقـ

ر وجف صخص أو رائحي التػوح ؛قَّيك بصػومو احلًُ ًتدظَ     .مثؾ  ذكُّ

 :Mental Process َّةعكًاي َّةعًُاي
أو  قَّيضٌقعااي شااقؽقلقج و ؽااقن ذات ، صاادر ظااـ اإلكًااون قَّاايفوظؾ .1

 .يتدخؾ فقفو العؼؾ

   .طو رة الطعقر .2

 :Mental Retardation ىايتدًُّف ايعكً
   .درجي مـ درجوت وعػ العؼؾى أ كمصطؾو ظوم يعـ

 :Mental Setى ايتٗٝؤ ايعكً
   .قَّيآشتعداد لـقع معن مـ الػوظؾ
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 :Mentalese َّةعكًاي ايًُّػة
فساوااوت رم العؼااؾ دون ادػااو قؿ وآيااتؿ فقفااو مثقااؾ  قَّيفساوااالغااي 

   .شتخدام الؽؾامتا

 :Methodology َّةٓٗذامل
 .الٌحٌ ظـ ادعرفي ِقو ي الطرائؼ القاجى اشتعامهلو رم .1

تعَؿؾي رم .2 ًْ    .بحٌ خوص الطريؼي ادُ

َِّفظ   :Mindاي
ـ الػرد ماـ التعوماؾ مؽِّ ك الت قَّيادُـظِّؿي لؾعؿؾقوت الًقؽقلقج قَّيالُؽؾّ  .1

 .ئتفمع بق

 .يَّيجمؿقع اخلزات الطعقرك    ظـد الٌـوئقن .2

 .الذات .3

 .العؼؾ أو الذكوت .4

 .ِقغي  قزة مـ الًؾقك أو ضريؼي التػؽر .5

ع مجفرة العؾامت ظذ الربط بن الاـػس وظؿؾقاوت اإلدراك والتػؽار ودُمؿِ 

   .كوالتذكر والًؾقك الذك

 :Mogilaliaغًٌ ايهالّ 
   .فلةِعقبي الؽالم مثؾ التل لة والػل

 :Motiveاحلافص 
فاف بودماوه  ر رمحولي مـ التق ُّ  .1 كػس الػرد  ثار شاؾقكف و دظؿاف و قجِّ
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 . دف مو

مف الػرد لًؾقكفى الذى الًٌى الطعقر .2  .ُيؼدِّ

 .لؾًؾقكى شٌى ٓ صعقر .3

حلاقافز اافع  طار بولدرجاي إوى وإ اؿ إى دافع، ظؾاًم بلن كؾؿي د .4

 .معؾقًمو ىُّ يؽقن أشوشفو اجلًدك الت قَّيإول

   .مقم أو ادموه يؼقد الًؾقك ويقجفف .5

 :Motor Aphasia َّةاألفاشٜا )احُلِبَطة( احلسن
ٌَّى ظاـ رضر حلاؼ بًاوحي الؽاالم ظاذ الؼااة  العجز ظـ الؽالم ادًُا

   .قَّيالدمو 

 :Motor Area َّةايطاسة احلسن
 .الًٌقطي قَّيقل ظـ احلركوت العضؾئمً قَّيقًؿ مـ الؼاة الدمو 

 :Mussitationيػُػُة ا
   .الؽالم  ر ادػفقم

 :Muteاألبهِ 
   .إخرس العوجز ظـ الؽالم

 :Mutism ايبهِ
 يَّيبًٌى ظدم كؿق إظضوت اليور ؛و ق العجز ظـ الؽالم ،اخلرس .1

 .لؾؽالم أو بًٌى الصؿؿ
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  .يـتٍ ظـف العجز ظـ الؽالم كحٌوس اكػعوىى ا .2

 :Myth أضطٛزة، خسافة
 .يثًٌ  ورخيقًّومل ى معتؼد  ؼؾقد .1

   .معتؼد خوضئ مؼٌقل بصقرة واشعي بن الـوس .2

 :Mythologyاملٝجٛيٛدٝا 
   .حضورة مو جمؿقظي إشوضر ادقجقدة رم

 (N) 

 :Nativism َّةفطساي
اي لؾٌقئاي رم قَّايأ  وجفي كظر  تطادد رم ًَ

كؿاق العؿؾقاوت  القراثاي، ُمعوكِ

   .قَّيوالًؾقك قَّيعؼؾال

 :Natural Selectionى ايطبٝع االْتداب
ااي طقر قَّاايظؿؾ  عااقش  قَّاايضٌقع قَّاايظؿؾأو  ااك  .أشوشاافو بؼااوت إِااؾو يَّ

اك بقاشطتفو إكقاع الت  عجاز ظاـ ك و التا ًاتطقع أن  تؽقَّاػ ماع حمقطفاو، أمَّ

   .التؽقُّػ فتـؼرض

 :Natureايطبٝعة 
 .ِػوت الػرد ادقروثي .1

 .معتزة كؽؾ قَّيالظو رة الؽقك .2

ن صخص .3    .قتف وضٌوظفِػوت فرد ُ ؽقِّ
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 :Negation ىايٓف
   .ُكؽران ققل أو اشتـؽور اقساح

 :Neolaliaايتُٓٝل 
   . ـؿقؼ كؾامت ورِػفو دون ا تامم بودعـك

 :Neologism يفعة ددٜدة
   .كؾؿي جديدة أو اشتعامل كؾؿي قديؿي بؿعـك جديد

 :Nervous Systemى ، اجلٗاش ايعصبَّةاجلًُة ايعصب
 ـؼًاؿ اجلؿؾاي  قَّيتااَيالـظار ال، ومـ وجفاي يقَّ جمؿقظي إكًجي العصٌ

  قًؿن قَّيالعصٌ

 .يَّيادركز قَّياجلؿؾي العصٌ .1

 .قَّيادحقط قَّياجلؿؾي العصٌ .2

  قًؿن قَّيفقؿؽـ  ؼًقؿ اجلؿؾي العصٌ قَّيأمو مـ وجفي الـظر القطقػ

 .يَّيالطعقر يَّيويطؿؾ كؾ القطوئػ اإلراد ،ىالؼًؿ اجلًد .1

تؼؾ .2 ًْ    .ّى وٓ إرادى ففق صعقر ،يعصى إحطوتو ،الؼًؿ ادُ

 :Neurologyعًِ األعصاب 
   .ووطوئػفو قَّيبـوت اجلؿؾي العصٌ يٌحٌ رمى العؾؿ الذ

 :Non Conscious ىغري غعٛز
 .اإلصورة إى اجلامدات وبخوِي رم ،بدون صعقر .1

 .عورفال ر وك ِػي لغر القاظ .2
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   . ر قودر ظذ آشتجوبي لإلثورة .3

 :Nonliterate ي٘ال يػة َهتٛبة 
يًاتعؿؾ  اذا ادصاطؾو بؿعـاك   وقاد .ِػي لطعقب ٓ لغي مؽتقبي هلو

   .بدائك

 :Nonsense Syllableََِكَطع ال َعٓى ي٘ 
وقاد  ."زوك"كؾؿاي ذات معـاك مثاؾ ك مزيٍ مؾػقظ مـ احلروف ٓ يعط

دراشاي  رم 7992ٓ معـك هلو ظوم ك حػظ  ذه ادؼوضع الت "إبـجفووس"اشتعؿؾ 

ر    .مـ دموربف خُمطَّط احلػظ والـًقون وووع ظذ أشوسٍ  ،التذكُّ

 :Notationايرتَٝص 
   .كظوم مـ التؿثقالت يًتخدم الرمقز

 :Nous ايعكٌ
 .قَّيعؼؾلؾعؼؾ أو الؼدرات الك مصطؾو يقكوك

(O) 
 :Object ، املٛضٛع، اهلدفػىءاي

 .جزت مـ ادحقط يطعر بف الػردى أ .1

 .الغويي .2

   .اكتٌوً و  ريزيًّوك دظيًتى الذ طكتاإلكًون أو ال .3

 :Objectiveى َٛضٛع
 .القاقع مقجقد رم .1
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ٌف أو اكحقوزه ،ُمـْػِصؾ ظـ ادالحظ .2  .وبخوِي ظـ  عصُّ

 .خورج اجلًد .3

   .مو طكتب خوصى  .4

 :Obscurantismايتعتِٝ 
   .حموولي دـع التـقير أو الػفؿ

 :Observationامُلالَسَعة 
 .عؾقموتوبخوِي مـ أجؾ مجع اد ،مو طكتل قوِدٌ  فحٌص  .1

 .ققؿي أو درجي .2

   .التعٌر ظام ُيالَحظ .3

 :Observerامُلالِسغ 
   .يؼقم بودالحظيى الػرد الذ .1

   .قَّييؼقم بودالحظي آشتٌطوكى الطخص الذ .2

 :Oligophasia فتكاد ايهًُاتا
  .العجز ظـ التعٌر وقؾي الؽالم

 :Ontology عًِ ايٛدٛد
   .فرع مـ الػؾًػي هيتؿ بطٌقعي القجقد

 :Opinion ىايسأ
   . لؾتغقروبخوِي إذا كون احتاملقًّو وقوباًل  ،ظتؼودا .1

او ى الاذا و ق وشط بان اإلياامن  ،ىالرأ .2  اق راشاخ ولاقس رضوريًّ
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ـَ ظؾقفو ولقًً قوبؾي لتػًر فردك وبن ادعرفي الت ا الز ـي ظؾقف  .ّى ُبْرِ 

ااٌؼ لؾًااؾقك بطريؼااي  .3 ًْ إزات إصااقوت  معقَّـاايمققااػ واشااتعداد ُم

   .وت والـوسواحلققاك

ّٗايكساءة اي  :Oral Reading َّةػف
   .أثـوت قرات ف الصومتي َمْقؾ الؼورئ الضعقػ إى حتريؽ صػتقف رم

َٗةا َٛدِّ َُ  :Orienting Response ضتذابة 
   .بولـًٌي إى مصدر إثورةك شتجوبي ُ غرِّ مقوع الؽوئـ احلا

 :Overt ظاٖس
   .مؽطقف لؾجؿفقر  ر خوف

 :Overt Behavior ضًٛى ظاٖس
   .شؾقك ُ ْؽِـ ادالحظي دون حوجي إى وشوئؾ أو أدوات

(P) 

 :Paradigm َجاٍ، منٛذز
د، كاام أناو قاد  الؽؾؿي خُمطَّطَ ك قد  عـ بحٌ قوئؿ ظذ أشوس مػفقم حُمادَّ

   . صؿقاًم دمريٌقًّوك  عـ

َُة يًتٓاقض ِٖ  :Paradox ايعبازة امُلتٓاِقَطة أٚ امُلٛ
و ،ػًفوظٌورة ُ ـوِقض كػًفو بـ    .أو يؽقن التـوقض فقفو طو ريًّ

 :Paralalia ايًجػة
   .خوضئ أو لػظفو بطؽؾ ،لعجز ظـ لػظ بعض إِقات أو احلروفا
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 :Parasocial Speech ايتهًُِّ َع ايرات
   .وبخوِي ظـد إضػول الصغور

 :Pattern منط
ن صاؽاًل  .1   عؿاؾ أجازاؤه مًعاو وبصاقرة مـظقمي ُمملػي مـ أجزات ُ ؽقِّ

 ًَّ  .ؼي متؽومؾيُمـ

   .كؿقذج أو مثول َُيتَذى .2

 :Perceptامُلِدَزى 
   .كالػعؾ اإلدراكأو مو ُيْدَرك، 

 :Perceptionإدزاى 
 .بقاشطي احلقاس قَّيمعرفي إصقوت وإحداث ادقوقظ قَّيظؿؾ .1

 .يَّيعضقالطعقر بولعؿؾقوت ال .2

ؾ ُمْطَتؼ مـ قدرة الؽوئـ احل .3 ل ُمتدخِّ  .دثراتظذ التؿققز بن اك ُمتحقِّ

   .أو اظتؼود مٌورش بخصقص أمر مو ،بوحلؼقؼيك صعقر َحْدش .4

 :Perceptiveَُِدِزى 
 .قَّيادقاقػ آجتامظ وٓشقام رم ،ِػي لألصخوص احلًوشن وادؿقزيـ

 :Percipientامُلِدِزى 
   .كمـ ُيْدرِ 

 :Performance اإلزلاش، األداء
 .مو قَّيفوظؾ .1

 .ُيغرِّ ادحقط بطؽؾ موى وبخوِي الًؾقك الذ ،شؾقك لف كتقجي .2
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 :Peripheral ّىَُشٝط
ٌ ًْ
وذلاؽ ظاذ  ،أدوات احِلسِّ  حتدث رمك الت قَّيـػًإى كؾ العؿؾقوت ال يً كِ

   .الدموغ حتدث رمك الت يَّيظؽس العؿؾقوت ادركز

 :Peripheral Nervous System َّةاحملٝط َّةاجلًُة ايعصب
ن مـ كؾ إلقوف العصٌ كاوت  َ ك التا قَّي تؽقَّ ِصاؾ بان ادُتؾؼّقاوت وادُحرِّ

   .يَّيادركز قَّيفو بوجلؿؾي العصٌربطو

 :Peripheral Theory of Thinkingايتفهري ى ف َّةاحملٝط َّةايٓعس
وأصافر  ،كادًاتقى ادحقطا رمى أحداث دمار قَّيأ  وجفي كظر  تطدد رم

   .الؼوئؾن هبو  ؿ الًؾقكققن

 :Perspectiveاملٓعٛز 
 .واحلجؿ وادًوفي لألصقوت ظذ الًطوك ققع الـًٌمثقؾ اد .1

ماو أو  طاكتُ َرى فقف إجزات أو العـورص لك وجفي كظر أو إضور َمْرِجع .2

   .مطؽؾي مو مـ  ـظقؿ أحًـ

ِٛز، َسسًة، ٚد٘  ِٚز، َط  :Phaseَد
رة مـ أ .1  قَّيمثؾ ادقجاي الصاق  ؛يَّيحتدث بصقرة دور ،أمرى حولي ُمتؽرِّ

ات الؼؿر  .أو  غرُّ

تي رحؾي رمم .2    .معقَّـيوحتدث فقفو أكامط شؾقك  ،حقوة الػرد ممقَّ

 ى، االضتبطإ ايعاٖساتىايعاٖساتايتأٌَ ايباطٓى 
Phenomenalistic Introspection; Phenomenalistic Inspection: 

ا ،ظام يراه اإلكًون أو يػؽر فقف قَّيالققم ولؾُّغي ؼرير ب ؾ وذلاؽ بعؽاس التلمُّ
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   .ى حتؾقال دققًؼو ومقوقظقًّو دضؿقن الطعقريتطؾَّ ى الذك الٌوضـ

 :Phenomenonايعاٖسة 
 .ؿؽـ مالحظتفيمو ََيُْدث و .1

 .حؼقؼي أو حودث ثوبً .2

   .بخالف واقعفو الٌعقد ،طو ر إحداث ومظفر و .3

 :Phonation ايتصٜٛت
   .إكتوج أِقات الؽالم

 :Phoneme ايفِْٛٝ، األصٛات
 تؿ مجئتفاو ك والت ،و مع بعضجمؿقظي مـ أِقات الؽالم ادتصؾي بعضف

   .ُ عتَز أنو الصقت كػًفك والت ،بوحلروف ذامو

 :Phonetic ىصٛت
   .ادؾػقطي ولؾُّغيأو ب قَّيُمتعؾِّؼ بوِٕقات الؽالم

 :Phoneticsعًِ األصٛات 
 قَّيوالػًااققلقج يَّيدراشااي إكتااوج أِااقات الؽااالم وظالقومااو اجلًااد

   .قَّيوالًقؽقلقج

 :Physicalism َّةفٝصٜائ، ايَّةطبٝعاي
اي يؿؽاـ التعٌار ظـفاو بؾغاي ك وجفي الـظر الؼوئؾي بلن ادعاوك  ار ادُعقجَّ

ع اشتعامل التعريػوت اإلجرائ قَّيطٌقعوال .قَّيطٌقعالعؾقم ال    .قَّيُ طجِّ

 :Pitchطبكة ايصٛت 
ػ بلنو ظولقي أو مـخػضي ،لألكغوم وإِقات قَّيالصػي الؽقػ َِ    .وُ ق
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 :Polylogiaايجسثسة 
   .ادُعتود الؽالم ادًُتؿر  ر ادُسابِط رم

 :Powerقٛة، ضًطإ 
 .قَّيققة ظضؾ .1

 .درجي امتالك صخص لصػي مو .2

ؿ رم .3    .أخريـ ققة التحؽُّ

 :Practiceامُلُاَزَضة 
 . ؽرار فعؾ مو أو شؾقك مو مـ أجؾ حتًن إدات .1

و مللقًفو أو كؿقذجقًّو .2    .مو كون ظوديًّ

 :Predicate Thinkingى ادايتفهري اإلضٓ
   .ٕنو  تطوبف بطؽؾ مو ؛كقع مـ التػؽر ُ عتَز فقف إصقوت ُمتامثَِؾي فؼط

 :Predicationاإلضٓاد 
 .ربط مػفقم بآخر .1

ٌَي بعض الصػوت إى الػوظؾ رم .2 ًْ
  .اجلؿؾي كِ

 :Prelogical Thinkingى ايتفهري قبٌ املٓطك
ٌَع ققاظد ادـطاؼ باف،  ن يؽاقن لاف مـطؼاف اخلاوصُّ يؿؽاـ أو ، ػؽر ٓ َيْت

   .وُيالَحظ  ذا التػؽر ظـد بعض إضػول وادَْرَى الـػًقن

 :Premise َّةامُلكدَِّة املٓطك
تَ  ًْ    .مـفو كتقجي خَؾصمجؾي ُ 
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 :Preoperational Stage َّةاملسسًة قبٌ اإلدسائ
 كؿق الطػاؾ حتادث ماو بان الًاـتن الثوكقاي مرحؾي رمك    "بقوجقف"ظـد 

يأثـوئفو أن يػؽر بصقرة رمز ويتعؾؿ الطػؾ رم ،والًوبعي ويقاجاف القاقاع ظاذ  يَّ

   .مًتقى مثقذ

 :Preverbal Construct ى، بٓاء قبٌ نالَّىبٓاء قبٌ يفع
  .يؿؽـ أن يـؿق قٌؾ بزوغ الؼدرة ظذ الؽالم ،كمػفقم بدون رمز لػظ

َّىّل  :Primary Drive ايدافع األ
وظؽًاف  ى،ولف أشوس ظضاق ،و ق  ر ُمتعؾَّؿ ،الـقعدافع ظوم بن أفراد 

ى" ًَ   .Acquired Drive "الدافع ادُؽت

 :Primary Mental Abilities َّةاألٚي َّةعكًايكدزات اي
ن مـفاو الاذكوتك التا قَّيشوشالؼدرات إ  قَّايومـفاو  الؼادرة الؾػظ ،يتؽاقَّ

   . و رو ...قَّيواحلؽؿ يَّيوالعدد

 :Principle of Economy َبدأ االقتصاد
قوكقن ظؾؿك أو ُمرِصد لؾتػؽر يرى أن أبًط التػًرات لظاو رة ماو  اق  

ؾ   .ادَُػضَّ

 :Problem Solving سٌ املػهالت
   .إجيود حؾ أو حؾقل دطؽؾي مو بحقٌ يصؾ اإلكًون إى اهلدف قَّيظؿؾ 

 :Proficiencyبساعة، سرم 
ا    .قدرة أو مفورة مـ درجي ظولقي جدًّ
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 :Propagandaٜة ايدعا
   .مقاقػ أخريـ وآرائفؿ ادُحوَولي ادُـظَّؿي لؾتلثر رم 

 :Propositional Speech ىايهالّ اخَلَبس
   .العالقي بن كؾام ف معـك جديًداك كالم  عط 

 :Psycholinguisticsى ، عًِ ايٓفظ ايًػٛايًُّػة َّةضٝهٛيٛد
ػقاد ماـ ضارق  دريًافو وي ،قَّياشتخدامومو الققم ظؾؿ يدرس الؾغوت رم

أم  قَّايظـاد اإلكًاون وراث الؾُّغايويٌحاٌ فاقام إذا كوكاً  ، عؾُّؿفو قَّيوشقؽقلقج

ٌ ًْ    .وهيتؿ بطرق  عؾقؿ الؾغوت ،ويعولٍ ظققب الـطؼ ،قَّيَك

 :Psychological Environment َّةٓفطايبٝئة اي ى،امُلشٝط ايطٝهٛيٛد
ويرى ظؾامت الاـػس الطاؽؾققن  .الػرد ُ مثر رمك التك مظو ر العومل اخلورج

رة إى  ذه الزمرة    .وادجولققن وجقب إووفي مظو ر العومل ادَُتَخقَّؾي أو ادُتَذكَّ

 :Public Opinion ايعاّى ايسأ
وذلاؽ  ،جمتؿع معان آدموه العوم لمرات أو ادقاقػ ظـد معظؿ الـوس رم

   .بولـًٌي ٕمر خوص أو جمؿقظي مـ إمقر اخلوِي

(R) 

 :Rationalism َّةكالْايع
يارى أن ى الاذ Plato "أفالضاقن"كون أول مـ قول بف  ق ك مققػ فؾًػ

   .العؼؾ  ق القاشطي إشؿك لؾقِقل إى احلؼقؼي
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ٌّ املػهالت ايعكً  :Rational Problem Solving ىَس
ؾ  ُِّ ًٓ  ؽاؿإى حؾقل لؾؿطاؽالت ظاذ أشاوس احلالتق  ماـ وادـطاؼ باد

   .ادُحوولي واخلطل

 :Reaction ايِفِعٌ َزّد
   .شتجوبي دُثرا

 :Readinessاالضتعداد 
 .آشتعداد لالشتجوبي .1

 .التفقم .2

ب ُمػقًدا .3    .مًتقى كضٍ جيعؾ التدرُّ

 :Realism َّةايٛاقع
بؼطع الـظار ك حؼقؼك يرى أن العومل لف وجقد مقوقظك مذ ى فؾًػ .1

 .ظـ إدراك اداُلحظ

ؾ إدراك خيؾاط فقاف الطػا كقع مـ التػؽر ظـد إضػاول  "بقوجقف"ظـد  .2

  .ىإصقوت مع القاقع ادود

 :Realityايٛاقع، احلكٝكة 
يوجقد العومل ب  .  عومَّ

 :Reasonايعكٌ، ايطبب 
 .التػؽر وحؾ ادطؽالت ادقجقدة رم قَّيعؼؾجمؿقع العؿؾقوت ال .1

 .حودثى شٌى أ .2
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   .حوفز لؾًؾقك .3

َُة، تفهري  :Reasoning َُشاَن
 أو حؾ ادطؽالت.  ّك لتػؽر ادـطؼوبخوِي ا ،التػؽر قَّيظؿؾ

 :Recall اءضتدعا
 .الذاكرة شوبًؼو رم اإلكًون فؿؾَّ عَ   صكتإحقوت  قَّيظؿؾ .1

ٌََؼ  عؾُّؿف طكتل قَّياإلظودة الؾػظ .2    .َش

 :Recept َّةعكًايصٛزة اي
  تطؽؾ مـ إظودة اإلدراكوت.  قَّيظؼؾِقرة 

 :Receptive Aphasia ، احُلبطة امُلتًكٝةَّةاألفاشٜا احِلّط
   .يعجز فقف الػرد ظـ ففؿ ادقاد ادـطققي أو ادؽتقبي كى كالم ظجزٌ  

 :Recollection االضتشطاز
 .  ر حودث موضٍ  ذكُّ  قَّيظؿؾ

 :Reductionism َّةاخَلِفِط
ففاؿ   رى أن الطريؼاي الصاحقحي القاجاى ا ٌوظفاو رمك وجفي الـظر الت

 ادُؽقكي هلو. أو خػضفو إى أجزائفو  ،حتؾقؾفوك الظقا ر  

 :Reductionistic Explanation ايتفطري امُلدفض
ن طو رة مو. ك  ػًر بلبًط العـورص الت  ُ ؽقِّ

 :Referent امَلِسِدع
 يرجع إلقف ادعـك. ى أو إمر الذ طكتال
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ٌُّ  :Reflection ايتأ
 . لمؾ اإلكًون خزا ف ادووقي و ػؽره فقفو .1

   .)آشتٌطون(ك التلمؾ الٌوضـ .2

 :Reflex ، اضتذابةفعٌ ّدز
 لقس فقف اختقور.  فعؾ بًقط آى

 :Relation ايصًة
لن .1 ً  التغرُّ رميًتتٌع بحقٌ  ،كؾ ار ٌوط بن ُمتحقِّ  رم اواحد مـفام  غارُّ

 .أخر

لن بحقٌ يؽقن القاحد مـفام شوبؼً  .2   .لمخر وار ٌوط بن ُمتحقِّ

 :Remembrance ترنُّس
 .إحقوت خزة شوبؼي .1

ٌََؼ  عؾُّؿفاشتدظوت م .2    .و َش

 :Representation ايتُجٌٝ
 مو أو الرمز إلقف.  صكتأخذ مؽون 

 :Representative Factors ايعٛاٌَ امُلُجًِّة
 .  قَّيعؼؾال قَّيالػوظؾ  عؿؾ كقشوئط رم قَّيرمقز وِقر كالم

 :Response ضتذابةا
تَ  يَّيأو ُ َددِ  قَّيظضؾ قَّيظؿؾى أ .1 ًْ  . و مثرثرَّ َي

 .اختٌور أو اشتٌقون شمال رم ـِي جقاب ظجقاب، وبخو .2
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 :Response Set ىايتٗٝؤ االضتذاب
 مقم لؾؼقوم بـقع معن مـ آشتجوبي. 

 :Retrieval االضرتداع
 شسجوع ادعؾقموت مـ الذاكرة أو مـ خمزنو. ا قَّيظؿؾ

 :Retrospection ىاالضتبطإ املاض
وذلؽ بولتضود مع  ،َضًمَ  يَّيواشتعراض خلزة صعقر قَّيُمالَحظي مقوقظ

 ق مالحظاي واشاتعراض خلازة ى الذ "آشتٌطون"أو ، Introspection كؾؿي

   حورضة.

 :Reverie ايتفهري احلاملى االضتػسام ف
 ظومل إفؽور وإحالم.  ومقؾ إى التجقال رم ،هلو  دفٓ  قَّيذ ـ قَّيفوظؾ

 :Robot ايسٚبٛت ،اإلْطإ اآلىل
 .قَّيض القطوئػ اإلكًوكآلي  ًتطقع الؼقوم بٌع .1

   .يعؿؾ كؤليى شؾقكف والذ ُ طؾؼ جموًزا ظذ الطخص ادُتؼؾِّى رم .2

(S) 

 :Sanity ضالَة ايعكٌ
 حولي مـ الًقات فقام خَيُّص الًؾقك.  

 :Schema امُلدطَّط
ن مـ ظدد ُمـظَّؿ مـ إفؽور إضور ظؼذ .1  .ُمؽقَّ

 .تمـ أجؾ  ًجقؾ إحداث أو ادعؾقموك إضور َمْرِجع .2
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   .رشؿ أو ِقغي .3

َََسض َِٛبة   :Seizure َّةَْ
   .كقبي  طـٍُّ َمَرِى 

 :Self-Consciousness ايػعٛز بايرات
 .حًوشقي اإلكًون بولـًٌي لًؾقكف .1

 .عؼؾقَّياإلكًون بعؿؾقو ف الك وظ .2

   .اإلكًون بقجقده كػرد خوص وحقد مـ كقظفك وظ .3

 :Self-Expression ايتعبري عٔ ايرات
أو  اق  ،م بف اإلكًون بؼصد إرووت حوجو ف وحتؼقؼ ذا فيؼقى الًؾقك الذ 

 يؽطػ ظـ ذات اإلكًون. ى الًؾقك الذ

 :Semantic Conditioning دالىلإغساط 
   .ك(َ ْرُمز إلقف )ادثر  ر اإلرشاض طكتب ك(إرشاط كؾؿي )ادثر اإلرشاض 

 :Semantics ةداليايعًِ 
 الؽؾامت. ك هيتؿ بؿعوكى العؾؿ الذ 

ُّ  :Semasiology ز دالالت األيفاظعًِ تط
 و طقر و ظز التوريخ. ك ظؾؿ كؿق ادعوك 

 :Semiology, Semiotics تعالَاعًِ اي
   .يَّياإلصور الؾُّغيظؾؿ  

 :Sensation اإلسطاع 
َتْؼٌاًِل ك أو اخلزة الت قَّيالٌدائ قَّيعؿؾال .1 ًْ قًّوحَتُْصؾ حن ُيثر ُمثر ُم ًّ  . ِح



 

 

 

 

 

 

 

 

 املصللاا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 119 
119 

 .احِلّس  قَّيظؿؾ .2

   . ق اخلزة ادُْؿؽِـ مققز و  كؿ الـػس الػقزيوئظؾ رم .3

 :Sense احِلّظ أٚ اإلسطاع
تعَؿؾ ادصطؾو جموًزا لؾدٓلي ظذ قَّياخلزة احلً  ًْ  .داجلقِّ  ؽؿاحل، وُي

 :Sense Experience َّةاخلربة احِلّط
تؼٌاِلت.  قَّيأو فوظؾ ،قَّيَيـُْتٍ ظـ اإلثورة احلًى الطعقر الذ  ًْ  ادُ

 :Sense Perceptionى اى احلطاإلدز
 احلصقل ظذ معرفي ظـ إصقوت ظذ أشوس ُمعطقوت أظضوت احلس.  

 :Sensible ذلطٛع
 .ُيْؿؽِـ إدراكف بوحلقاس .1

   .معؼقل .2

 :Sensor ةاحلاضَّ
 أداة احِلّس.  

 :Sensory-motor Stage َّةاحلسن َّةاملسسًة احِلّط
ٓدة ومتاد حتاك الًاـتن ماـ  ٌادأ باولقك ادرحؾي التك    "بقوجقف"ظـد  

والتك يؽقن فقفو الطػؾ قد  عؾَّؿ التعومؾ مع إصاقوت والزماون وادؽاون  ،العؿر

د.  ،ظذ أشوس مودى  والطػؾ ٓ يًتطقع رم  ذه ادرحؾي أن جُيرِّ

 :Sensoriumى اجلٗاش احِلّط
 .الدموغ مـوضؼ احِلّس رم .1
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2.  ًّ    .بؽومؾفك اجلفوز احِل

 :Sensory Cortexى ، ايًشاء احِلّطَّةّطاحِل َّةايكػسة ايدَاغ
 الؼودمي.  قَّيفقفو اخلاليو العصٌك  ـتفك الت قَّيإجزات مـ الؼاة الدمو  

ُّؤ   :Setَِٚضع، تٗ
ت يحول   .  معقَّـيعؾف ُمفقَّل لالشتجوبي بطريؼي دمك لؾؽوئـ احل يممقَّ

 :Short-Term Memoryايرانسة قصرية املدى 
 مػردات.  8-2دة  ( وقدرمو حمدَّ رة )بضع ثقانٍ مو قصذاكرة ُمدَّ  

 :Sign إغازة
 .دٓلي ظذ العؿؾ .1

 .إِذ طكتظالمي  ؼقم مؼوم ال .2

  .حودث ذو دٓلي .3

 :Sign Language يػة اإلغازة
حتقوجاوت اخلوِاي آى يًتخدمفو ظدياد ماـ ذوك وشقؾي التقاِؾ الت 

  ًتخدم ك (، و الٌؽؿو )( أو ِق قًّ الصؿو)شؿعقًّ 

 .حركوت القديـ .1

 . عوبر القجف .2

 .حركوت الطػوه .3

 .حركي اجلًؿ .4
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ختتؾػ مـ بؾاد إى آخار، كاام ك وذلؽ بطؽؾ ظوم لؾتعٌر ظـ الذات، و 

كاؾ بؾاد وبان  لتقحقاد  اذه الؾغاي رم ؛ قئوت  ؼقم ظذ ووع مؼاويقس  قجد

 الٌؾدان ادختؾػي.

 :Signal إغازة 
 إصورة  ـتؼؾ مـ فرد إى آخر.  

 :Skillاملٗازة 
ـ اإلكًون مـ الؼقوم بػعؾ حرك  اى بدقاي وحذاقايك قدرة رفقعي ُمؽِّ  ُمركَّ

 .  بولغتن

 :Slip of the Tongueايًطإ  شيَّة
ذات مغازى وُ ثِّؾاي داو يرياده  قَّايالؾًون  عتز و اددرشاي التحؾقؾ تَّٓ ز 

 .  يَّيِوحٌفو بصقرة ٓصعقر

 :Social Behaviorى ايطًٛى االدتُاع
 .شؾقك ُمتلثر بقجقد أخريـ .1

 .كشؾقك مجوظ .2

   .شؾقك حتً رقوبي اجلامظي .3

 :Social Codeى ايُعِسف االدتُاع
 .  قَّي ر رشؿأو  قَّيرشؿ قَّيمـظقمي ققاظد اجتامظ 

ٌّ  :Solution احَل
 حؾ ادطؽؾي، اكتطوف جقاب شمال أو ُمػوَرقي.  
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 :Sound ايصٛت
 اجلق ادُحقط أو  ره مـ إوشوط.  اوطراب رم  و  قالصقت فقزيوئقًّ  

 ٌُّ  :Speculationايتفهري، ايتأ
 .  يَّي قوب الدٓئؾ ادودّ  التػؽر رم 

 :Speech Blockُسِبَطة ايهالّ 
 كقع مـ التل لة. ك جز ادمقًَّ ظـ الؽالم، و الع 

 :Speech Centerَسنص ايهالّ 
ك التاالفقاػ اداخ أو مـطؼاي )برودماون( ماـ  ك  ق اجلزت الثولٌ اجلٌف 

  ضٌط الؽالم. 

 :Speech Disorderضطساب ايهالّ ا
ٌِّى ِاعقبي رم يَّاي ؽاقن جد يَّيظضقأو  قَّيكؾ ِعقبي وطقػ   لدرجاي ُ ًا

   ك.مالتقاِؾ الؽال

 :Stage املسسًة
يتؿقَّز بلكامط ماـ الًاؾقك  ،الـؿق قَّيظؿؾأو ُمطَسك مـ أقًوم ك قًؿ ضٌقع 

 .  قَّيأو بخصوئص ومظو ر بققلقج

َِٛيب، ايُٓط  : Stereotypeى امُلَك
ى ل .1 ر وُمتعصِّ  .أو حققان أو فرد أو مجوظي طكتإدراك ُمتحجِّ

   .ذو ِقغي واحدة ثوبتيك كؿط شؾقك .2

 :Stimulus َُجري
يالطوقي اجلًد كؾ  غقر رم .1 ك ُمًتؼٌاًِل  يَّ  .َُيرِّ
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ٌِّف الؽوئـ احلك أو خورج الطوقي داخذ  غرُّ رم .2  كُيـ

  .إصورة لؾعؿؾ .3

 :Stimulus Word ايهًُة املجرية
ب ظؾقفك     رابط الؽؾامت رم م لؾُؿجرَّ اشتجوبي ظذ  ةرثوٓشت ؛كؾؿي ُ ؼدَّ

 صؽؾ كؾؿي مسابطي. 

 :Stroke َّةايطهتة ايدَاغ
ٌَّى ظـ اكػجور وظاوت دماقك حودث دمو  الادموغ، وقاد  رمى ُمػوجئ ُمً

 حصؾ فقفو آكػجور. ك اجلفي ادُؼوبؾي لؾجفي الت يـتٍ ظـف الطؾؾ رم

َٝة ِٓ  :Structure بٓاء، ِب
 .أكامط مـ الًؾقك ادُـظَّؿ، أو كؿط ُمـظَّؿ وظـورص ُمتؽوِمَؾي .1

   .بـوت َكظََّؿ رم  كػعؾ معـو و .2

 :Stuttering; Stammering أةايتأت
د وآكحٌاوس  حولي كالم َمَرِى   يؽقن فقف  دفؼ الؽاالم ُمؼوَضًعاو باولسدُّ

وذلاؽ بحًاى احلولاي ودرجاي  ،وِعقبي التاـػُّس والتؽرار والتؼؾُّص العضذ

 ِعقبتفو. 

 :Subconscious ىَا دٕٚ ايٛع ايعكٌ ايباطٔ،
 أمار مؽٌاقت أن َيُؿارَّ  مـطؼي اكتؼول جيى ظذ كؾ  ظـد الػرويدين  ق .1

 .كإى القظك ضريؼف مـ الالوظ هبو رم
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 .ِػي  دل ظذ مو شٌؼ ذكره .2

   . ومش الطعقر .3

 :Subculture َّةسطازة فسع
يقًؿ مـ احلضورة ال  ُمطاوركتف ماـ ر ؿ ظاذ الا قَّيذا لف خصوئصف ال عومَّ

يلؾحضورة ال  .  قَّيشوشِػومو إ رم عومَّ

 :Subject امُلذسَّب عًٝ٘، املبشٛخ
 .  قَّيـػًدُمَرى ظؾقف التجربي الى الطخص الذ 

 :Subjective ىغدص ى،ذات
 .ظوئد إى صخص أو ُمتققِّػ ظؾقف .1

 .كظؽس ادقوقظ .2

 :Subvocal Speech نالّ غري َطُٛع
حركوت خػقػي و ر مًؿقظي لؾطػتن والؾًون والؾفوة ُ طٌف ماو ََيْاُدث  

 الؽالم.  رم

 :Suggestion اإلحياء
محؾ الطخص أخر ظذ الًؾقك وفاؼ ر ٌاوت الطاخص إول  قَّيظؿؾ 

 دون كؼد أو محقص. 

 :Symbol ايسَص
 .ُيؿثؾ صقًئو آخر صكت .1

   .لر ٌي مؽٌق يك التؿثقؾ ادَْخػِ    قك التحؾقؾ الـػً رم .2
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 :Symbolic Process َّةايسَص َّةعًُاي
ـ رم  ؽالت. التػؽر وحؾ ادطأو  ق اشتعامل الرمقز،  الًؾقك ادُتضؿَّ

 :Synthesis تسنٝب
قي  ن مـ ظـورص ُمتػرِّ    .كؾ ُمؽقَّ

 :System َٓعَٛة، ْعاّ، دٗاش
 .  قَّيجمؿقظي ُمـتظؿي مـ ادعؾقموت ُمر ٌط بعضفو بٌعض بطريؼي كظوم 

 :Systematic َُٓتِعِ ى،ْعاَ
 كًٌي إى كظوم، لف ِػوت الـظوم.  

(T) 

 :Talent املٖٛبة
ك والتا ،مقروثايك  ك الت قَّيدرة ادقشقؼمثؾ الؼ ؛صؽؾ خوص مـ الؼدرة 

ـ اإلكًون مـ اإلفودة رم  التدريى.  ُمؽِّ

 :Teleoreceptor امُلِطتكِبٌ عٔ ُبِعد
 مثؾ العن وإُُذن.  

 :Telepathy ايتداطس
وُيػاَسض أن  ،معرفي ُمْرَشؾي مـ فرد إى آخر بقشوئط  ر وشوئط احِلاّس  

ًّ   ذا آ صول بن الَػْرَدْيـ ا صول  .  قَّيُمٌورش مـ َكْػس إى أخرى دون واشطي ِح

 :Tendency ْصعة
دة.    َمْقؾ إى الًؾقك وفؼ ضريؼي حُمدَّ
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 :Thinking ايتفهري
 .يَّيفؽر قَّيأو حؾ مطؽؾي فقف فعول يَّيرمز قَّيظؿؾ .1

 .شؾًؾي مـ إفؽور ادسابطي .2

   . ق كالم  ر مًؿقع  "واضًقن"ظـد  .3

  Thought ِفِهس، ِفِهَسة
 .ؽرة واحدةف .1

 .يَّيرمز قَّيظؿؾ .2

َتِس   "واضًقن"ظـد  .3 ًْ  .كالم ُم

   .قَّيظؼؾ قَّيحؾ مطؽؾي فقف فوظؾ .4

ََّٓػِ  :Tone اي
 .  قَّيأو َمْقَجي ِق ى ِقت مصدره ا تزاز دور 

ََّٓػُ َُِ اي  :Tone Deafness ىايصَّ
 العجز ظـ التؿققز بن ضٌؼوت الصقت.  

 :Topography ايطٛبٛغسافٝا
 ُ قَجد فقفو. ك بحًى ادـطؼي الت قَّيعؼؾمققع العؿؾقوت ال كظوم لتحديد 

 :Tradition ايتكًٝد
 اكتؼؾً مـ جقؾ إى جقؾ.  قَّيجمؿقظي مـ اداُمَرشوت أو العودات آجتامظ 

َٚية ٚاخلطأ  :Trial-and-Error Learning ايتعًُِّ بامُلشا
جديدة، ولؽـ  اشتجوبيا ادفؿي إوى فقف  ك حصقل ظالقي مثر  عؾُّؿ و 
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ج ا أدكك مـ الػفؿ والعالقي اجلديدة َُيَْصاؾ ظؾقفاو بولتادرُّ وذلاؽ بعاد  ،فقف حدًّ

 حذف آشتجوبوت  ر الصحقحي. 

(U) 

 :Unconscious ىايالغعٛز، ال غعٛز
 .ٓ يعرف اإلكًون شٌٌفو أو احلوفز إلقفو قَّيالالصعقر ِػي لػوظؾ .1

 .وقوع الطعقر .2

 .يَّيـ اشتحضور و بولقشوئؾ العودٓ ُيْؿؽِ  قَّيكػًِػي لعؿؾقوت  .3

   . ق مـطؼي مـ الـْػس  ؽقن مققًعو لؾؿؽٌق وت  كالتحؾقؾ الـػً رم .4

 :Unconscious Cerebration ىايتفهري ايالغعٛز
 و. ٓ صعقريًّ ى  ػؽر جير 

 :Unconscious Memory َّةايرانسة ايالغعٛز
ـ الطعقر وُدفَِعً إى ذكريوت ُكٌَِتً وُأْبِعَدت ظك    كالتحؾقؾ الـْػً رم 

 الالصعقر. 

 :Understanding ايفِٗ
 ك.ففؿ ادعوك .1

ؿ والتعوضػ .2    .التػفُّ

 :Universality َّة، ايُػُٛيَّةايُعَُٛ
و وصوماًل    . َكْقن إمر ظومًّ
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َُة  َّةِض  :Universal Trait عا
 شؿي ُمطَسكي بن مجقع أفراد حضورة مو.  

َُتعًَِّ   :Unlearnedغري 
ب ماـ أجاؾ ى إى الًاؾقك الاذظوئد   ٓ يتققَّاػ ظاذ الاتعؾُّؿ أو التادرُّ

 .طفقره

 :Unreasonable غري َعكٍٛ
 .ِػي دو كون ُمـوفًقو لؾعؼؾ أو ادـطؼ .1

 .ِػي لطخص شؾقكف  ر مؼٌقل .2

   .ِػي لطخص ٓ يؼٌؾ مو يؼٌؾف أخرون .3

 :Urge ايدافع امُلًِّح
 لؾعؿؾ. ى الدافع الؼق 

 :Utterance ايٓطل

 .ن مجؾي مػقدة أم ٓ، شقات أكوكالم يؼولى أك ؾ  ذا ادصطؾو لقعـيًتعؿ

 :Uvula ايًٗاة
 احلؾؼ.  مقجقدة رمك و  

(V) 

ٍِّ  :Variable َُتش
 .قد  زيد وقد  ـؼص قَّيكؿ .1

   .ظومؾ يتققَّػ ظؾقف ظقامؾ أخرى .2
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 :Verbal ىيفع ى،نالَ
 ي إى الؽالم بلكقاظف. ٌَ ًْ كِ 

 :Verbal Image َّةصٛزة يفع
ر. ثقؾ بولؽالم لذكرَ م   ى أو ٕمر ُمتذكَّ

 :Verbal Intelligence ىايرناء ايًفع
ماع الؽؾاامت والرماقز، الؼادرة ظاذ حاؾ  ػعاولالؼدرة ظذ التعوماؾ ال 

 .  قَّيادطؽالت بوشتعامل الرمقز الؽالم

 :Verbalization َّة، ايتًفعَّةايصٝاغة ايًفع
 . عٌر بولؽالم .1

ًٓ  عٌر اإلكًون ظـ كػًف ب .2  . مـ إفعولولؽؾامت بد

   .قيالؽالمادفورة  .3

 :Visible Speech ىايهالّ املسئ
 .  قَّيمثقؾ الؽالم بلوقات مرئ 

ُّٛز ايبصس  :Visualization ىايتص
يالؼدرة ظذ إدراك إصقوت كصقر برص   .  يَّ

 :Vocabulary امُلِفَسدات
 .كؾ قوئؿي بولؽؾامت .1

   .لغي مو جمؿقع الؽؾامت ادُتعؾَّؿي رم .2

 :Vocal Cords َّةاحلباٍ ايصٛت
 احلؾؼ.  مقجقدة رمك و  
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 :Vocalization ايتصٜٛت
 إِدار إِقات.  

 :Vocal Organs َّةاألدٗصة ايصٛت
 الؽالم.  قَّيظؿؾ  طسك رمك جمؿقع إظضوت الت 

 (W) 

 :Watson's Behaviorism ٚاططٕٛ َّةضًٛن
ف  إن  اادف   وقااول ،قكظؾااؿ الًاؾ  ظؾااؿ الاـػس بلكااف "واضًااقن"َظارَّ

معرفااي  ؿَّ ومااـ َثاا ،ؿعرفااي ادثااراتبوٓشااتجوبوت ب ااق التـٌاام  قَّيالًااؾقك

ف  ؛آشتجوبوت   كبطرائؼ أربعي   وذلؽ ،ذ ادُثرات الًوبؼي هلوظلؾتعرُّ

 .اداُلَحظي .1

 ."بوفؾقف"قول هبو ك الؽالشقؽقي الت قَّياضردود الػعؾ الضريؼي  .2

 ك.ضريؼي التؼرير الؽالم .3

 .ٓختٌورضريؼي ا .4

حتَّؿااً التجريااى ظااذ إضػااول  قَّيادقوااقظ "واضًااقن"وضرائااؼ 

واحلققاكوت، و و حؼالن ماـ ظؾاؿ الاـػس كوكاو ُمْفَؿؾاْن. وقاد كوكاً أظاامل 

ًٌو رم "واضًقن"  "واضًاقن"كطقت ظؾؿ الـػس ادُؼوَرن. ولعؾ أصفر كظرياوت  شٌ

 واظتٌوره كالًمو  ر مًؿقع.  ،كظريتف ظـ التػؽر
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 :Whorf's Hypothesis ٚٚزف َّةفسض
ٌِّى فروًقاو رم يَّايؾغقالعاودات ال افساض أن الػروق رم الًاؾقك  ار  ُ ًا

   ى.الؾغق

 :Willاإلزادة 
يالقطقػي ادقجقدة رم إظامل الطعقر  يَّيصاعقر  كادفوظوتأو جمؿاقع آ يَّ

 .  يَّيوٓصعقر

 :Wolf Childايٛيد ايرئب 
 قاكوت. كف َ ربَّك رم كـػ احلقإضػؾ ُيؼول 

 :Word Salad َضًََطة ايهًُات
مزيٍ مـ كؾامت ٓ معـاك هلاو. و اق ماـ ِاػوت بعاض آواطرابوت 

 .قَّيالػصوم
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 األعـالّ تسادِ
 :(1939ـ  1884) Edward Sapir إدٚازد ضابري

و ق قطى مـ أقطاوب الؾغقياوت  ك.أدوكك أمريؽى وُلَغقك أكثروبقلقج 

كظريي ماـ أ اؿ الـظرياوت ك وأحد واوع، structural linguistics الٌـققيي

ًٓ ك الؾغقيي الت فرواقي شاوبر ا "ُ ْعَرف أن با ك و واشًعو والت وخالفً أثورت جد

ماـ أكثار الطخصاقوت  "شاوبر"ُيَعد  .Sapir-Whorf Hypothesis "وورف

َظاْزَ الؾغقيوت إمريؽقي حقٌ  لثرت بف أجقول وأجقول ماـ الؾغاقين   لثًرا رم

اددارس الؾغقيي ادختؾػي.

 :( قبٌ املٝالد322ـ  384) Aristotle أزضطٛ

اإلشاؽـدر وُمعؾِّاؿ  "أفالضاقن"كون أحاد  المقاذ  ،قديؿك يقكوك فقؾًقف

وظٌاودة ، وادـطاؼ، والطاعر، الػقزياوتمقاوقع متعددة  طاؿؾ  . كتى رمإكز

 .وأصؽول احلؽؿ، وإحقوت، احلققان

 : ( قبٌ املٝالد347ـ  427) Plato أفالطٕٛ

 وأشس أكوديؿقتاف ادطافقرة رم ،"شؼراط" تؾَؿذ ظذ يد ك فقؾًقف يقكوك

َى الدافعقي إى مصاودر ثالثاي  ك،واشتخدم ادـفٍ العؼالك ،حديؼي بقتف بلثقـو ًَ وَك

كػعاول ومصادره ثؿ إى آ ،جـًقي بولدرجي إوىك الر ٌي )الطفقة( و  ك  

ٌُع مـ الرأسك حرارة الؼؾى، وادعرفي الت واصتفر بؽتوبف ظـ ادديـي الػووؾي  ،َ ـْ

Utopia  .وُحّؽومفو مـ الػالشػي 
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 :(1955ـ  1879) Albert Einstein أيربت أٜٓػتأٜ

، وحصاؾ ظاذ نيهياقدٕباقيـ  أدوكقاو ُولِاَد رم ،الـظرياي الػقزيوت ظومل رم

الـظريي الـًاٌقي واوع  بلكف "أيـطتويـ". يطتفر وإمريؽقي الًقينيياجلـًقتن 

 إظالمقاي حؼؼتاو لاف صافرة نالطافر ن الؾتا والـظريي الـًاٌقي العوماي اخلوِي

 رم جاوئزة كقباؾظاذ  7857العاوم  ، حوز رمالػقزيوئقنمـؼطعي الـظر بن مجقع 

لؽـاف  ،إهائقاؾ مـصى رئاقس الدولاي رم  قى "أيـطتويـ". ُظِرَض ظذ الػقزيوت

ال ظدم آ م ظرًوو مـ ظدة كؼاوط لؾتعاويش  ،الًقوشي كخراط رمرفض ُمػضِّ وقدَّ

 ادل أكاف كاون  "أيـطتويـ"أرشؾفو ك والقثقؼي الت ،فؾًطن رم والقفقد العرببن 

معرفاي ى ظاـ أ اوبعقادً  ،و عؼقادامو الًقوشاقيماقر بعقًدا موًمو ظاـ معرفاي إ

 .إهائقؾ ؼقم ظؾقفو  كالت الصفققكقيبوٕفؽور 

 :Elizabeth Spelke إيٝصابٝح ضبًٝو

كولاً درجاي  ،وماو زالاً حقَّاي 7898ظودي كػس أمريؽقي ُولِاَدت ظاوم 

وظؿؾاً أشاتوًذا لعؾاؿ  ،كقركقاؾمـ جومعي ى ظؾؿ الـػس التطقر الدكتقراه رم

كاام  طاغؾ  ،5007كون آخر و جومعي  ورفورد مـذ ظوم  ،الـػس بجومعوت ظدة

دمورهباو ظاذ  رم "شاٌقؾؽ"كطؾؼاً امـصى مدير خُمتاَز الدراشاوت التطقرياي. 

ع وإضػول الصغور وَّ واكتطاػً  ،الثامكقـاوت ٓختٌور قدرامؿ ادعرفقاي رم ؛الرُّ

 بـظاوم واشاع ماـ الؼادرات العؼؾقاي الػطرياي. ورم يتؿتاعى أن اجلـس الٌاا

اجلادل الؼاوئؿ حاقل وجاقد  دور ظظاقؿ رم "شاٌقؾؽ"ا إظقام إخرة كون لا
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الؼوئاؾ بعادم ى ودافعً بطدة ظـ الرأ ،اختالفوت معرفقي بن الذكقر واإلكوث

فاروق ُ اْذَكر بان الؼادرات العؼؾقاي ى واحد َيْدَظؿ وجقد أك وجقد دلقؾ ظؾؿ

 إلكوث.لؾذكقر وا

 :(1804ـ  1724) Immanuel Kant اٌْٜٛ ناْطإَ

، وت الػؾؽقايالػقزياكؾ مـ ادجوٓت التولقاي   برز رم أدوين وظومل فقؾًقف 

 . ُيْعتَز أحد أكثر ادػؽاريـ ادامثريـ رموظؾؿ اإلكًون، واجلغرافقي، والريووقوت

ظرصا  إخار رمك والػقؾًاقف الرئقًا ،احلاديٌ وإوروي ادجتؿع الغاري

ف التـقير ظاذ أكاف  "مو  ق التـقير؟"مؼولتف الطفرة  رم التـقير Kant "كوكط". ظرَّ

ؾ حتً صعور   اك كؿًطاو ماـ التػؽار  ؛اجلرأة مـ أجؾ ادعرفايظرص  طؽَّ  او كؿَّ

، "ؼاؾ ادحاضكؼاد الع"خول مـ ققاظد الًؾطي اخلورجقي. ألػ كتاوب  الداخذ

ز أفؽاور ك مـ ادقاواقع التا او ق كتوب صفر  ـوول ظديدً  بطريؼاي  "كاوكط"ُ اْزِ

 واوحي.

ؾ ظؿؾف كؼطاي  ،وادثولقي الروموكًقي لثر حوشؿ ظذ  "كوكط"كون لا  كام صؽَّ

 بدايي لػالشػي الؼرن العايـ.

 :(1975ـ  1921) Eric Heinz Lenneberg إٜسٜو ٖآٜص يٝٓٝبريز

اكتًاوب الؾغاي  لف أفؽور رائادة رم ك.وضٌقى أمراض ظصٌقي أدوكى لغق 

ي فقام يتعؾؼ بودذ ى الػطرب ،وظؾؿ الـػس ادعررم ًِّ ظؿاؾ أشاتوًذا لعؾاؿ  ى.خو

ة الـػس  ر و جومعي كقركقؾ.كون آخ ،وإظصوب بجومعوت ِظدَّ
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 :(1936ـ  1849) Ivan Pavlov إٜفإ بافًٛف

ًٌو، ورمك روشك ظومل فًققلقج  ج ضٌق  ارك  7999ظوم  درس العؾقم وخترَّ

 ،أدوكقاو لقعؿاؾ رم ؛جومعي بطرشٌقرج )لقــجراد( ظؿؾف كلشتوذ لؾػًققلقجقو رم

معفاد الطاى  ُمديًرا لؼًاؿ الػًاققلقجقو رم 7980ثؿ ظود إى بطرشٌقرج ظوم 

و ـوك بدأ ظؿؾف الطفر ظـ فًققلقجقو اهلضؿ  و أكًٌف جوئزة كقبؾ  ك،التجريٌ

ب ظؾقفاو ُ ػاِرز ُلعوك أثـوت بحثف ٓحظ أن الؽالب الت . ورم7809ظوم  هباو جُيارِّ

ب أو ُمًوظده د رؤيي ادُجرِّ  ك؛ظـ آكعؽاوس اإلرشاضا ووحقـئذ بدأ بحقثً  ،دُجرَّ

 و قوده إى بحقثف ظـ الرصاع والـقم وإفراز الُعصورات اهلضؿقي واحلوٓت  ر 

وظاذ  ،أظامل الًؾقكقن إماريؽقن الًقيي. ولؼد أثرت أظاملف  لثًرا ظؿقًؼو رم

وبحقث ظديادة مملػوت  "بوفؾقف"ا ول .Watson "واضًقن"رأشفؿ زظقؿفؿ 

ي اإلرشاضقي"مطفقرة أصفر و  ًَ
 . 7851كاه ظوم ى الذ "إفعول ادُـعؽِ

 :Burrhus F. Skinner ظ ضهٝٓسَِٖسَب

وماو زال حقًّاو. كاون أشاتوًذا لعؾاؿ  7809ُولِاَد ظاوم ك أمريؽك ظومل كػً 

و اق  ،فقرةولاف كتاى ظديادة مطا ،جومعوت ظديدة آخر و  ورفورد الـػس رم

   ك.ِوحى كظريي اإلرشاط اإلجرائ

 :Benjamin Lee Whorf (1897 – 1941) ٚٚزف بٓٝاَني ىل

أٓ و اق  ،أحد مقاوديـ ظؾاؿ الؾغاي كون لف ظظقؿ إثر رمك أمريؽى لغق 

ر و مع أشتوذه ك صتفر بـظريتف ظـ الـًٌقي الؾغقيي التا ك.ظؾؿ الؾغي آجتامظ ضقَّ
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ُ عارف أن باا ك والتا، Edward Sapir "وبرإدوارد شا"ك إمريؽاى الؾغاق

 .Sapir – Whorf Hypothesis "وورف فروقي شوبر "

 :Peter Carruthers بٝرت نازٚثسش

 ؾقؿاف عك .  ؾؼَّ 7825الًودس ظا مـ يقكقق مـ ظوم  رم "كوروثرز"ُولَِد  

الػؾًػي مـ جومعاي أكًاػقرد. ظؿاؾ  ثؿ كول درجي الدكتقراه رم ،بجومعي لقدز

ا لؾػؾًػي رمأش كون آخر و جومعي مرٓكد مـذ ظاوم  ،جومعوت ظدة توًذا وحُمورِضً

ًٌَّ ا تاممو ف الٌحثقي  5007 فؾًاػي   مـفاو ،ظدة جماوٓت ظذوحتك أن. اكص

 ك،وكون  ركقزه ظذ كظريوت الاقظ ،والعؾؿ ادعررم ،وفؾًػي ظؾؿ الـػس ،العؼؾ

ف العديد مـ ادملػاوت اجلاودة الؼّقَؿاي ادعرفي آكًوكقي. ل ودور الؾغي الطٌقعقي رم

  ـوولً مثؾ  ذه ادقوقظوت مـفو ظذ شٌقؾ ادثول ٓ احلرص ك الت

 "The Nature of Mind: an introduction" 5009ظوم 

 "The Philosophy of Psychology"  7888ظوم 

 "Language, Thought and Consciousness: An Essay in 

 Philosophical Psychology"  7881ظوم  

 :(1980ـ  1896) Jean Piaget دإ بٝادٝ٘

زياقريخ  شقيناا و عؾَّاؿ رم كققصاو ؾ رم ُولِاَد رمى ظومل كػاس شقينا 

جومعاي  وكون آخر مـصى صغؾف  اق أشاتوذيي ظؾاؿ كػاس الطػاؾ رم ،وبوريس

وكاا  ،الطفرة ظـ إضػول مـذ حداثتف "بقوجقف"ولؼد بدأت دراشوت ، جـقػ
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 بطرائؼاف ادٌُتَؽاَرة رم "بقوجقف"لؽتى ومئوت مـ الٌحقث. ويطتفر ظاات مـ ا

ٓ ك وبعادد بحقثاف التا ،دراشي ضرائؼ  ػؽر إضػول ومراحؾ كؿق ؿ العؼاذ

و اصتفروا معاف وباف.  اذا وقاد بادأ ك والت ،حُتْىَص  ًِ  "بقوجقاف"ظوون فقفو أصخو

 ؾؿ الـػس. ظ ثؿ اكتؼؾ إى العؿؾ رم ،حقو ف العؾؿقي ظودًِو لؾٌققلقجقو

 :Julia Kristeva دٛيٝا نسٜطتٝفا

فقؾًقفي وكوقدة أدبقي وحُمؾِّؾي كػًقي وروائقي بؾغوريي فركًاقي ُولِادت ظاوم  

التحؾقؾ  مـ الطخصقوت ادمثِّرة رم "كريًتقػو"ومو زالً حقَّي. أٌِحً  7897

اات وكظريي ادًوواة بن اجلـًن بعاد أن ك ،والـظريي الثؼوفقي ك،العودى الـؼد

ماـ  اظديدً  "كريًتقػو"ا . ل7818ظوم  "Semeiotikè " با كتوهبو إول ادَُعـَْقن

ظؾاؿ الؾغاي والتحؾقاؾ  كام ُظِرَفً بنشافومومو رم ،ادملػوت والروايوت ادطفقرة

 ك.الـػً

 :John B. Carroll (1916 – 2003) دٕٛ نازٍٚ

ى لؾغي السباقظؾؿ الـػس وظؾؿ ا لف إشفوموت كٌرة رمك ظومل كػس أمريؽ 

وزاد ا تامماف  ،بولؾغاي هرِاغ اتؿ مـاذ ا .Psychometricsك والؼقوس الـػًا

ماـ العؿار؛  ةالثولثاي ظاا و ق رم "وورف"بولؾغي أكثر بعد أن أٌِو ِديًؼو لا 

ظاوم  ورم أفؽوره حقل العالقي القثقؼي بان الؾغاي والثؼوفاي. حقٌ كون يـوقطف رم

 ،"الؾغاي والػؽار والقاقاع" اق  ، ومى كا كتوب لغق رم "كورول"كجو  7821

 ظـ العالقي بن الؾغي والػؽر والثؼوفي. "وورف"مَجَع فقف مجؾي مـ كتوبوت 
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 :John Lyons دٕٛ يْٝٛص

 "لقاقكز"وماو زال حقًّاو. ُيْعاَرف  7825صافر ُولِاَد ظاوم ى إكجؾقزى ُلَغق 

 و  ومـ أصفر ، Semanticsك ظؾؿ ادعوك بنشفومو ف وأظاملف الَؼقَِّؿي رم

 "Introduction to Theoretical Linguistics" 7819ظوم.

 "Chomsky" 7810ظوم.

 "Semantics" 7811ظوم.

 "Language and Linguistics" 7897ظوم.

 "Linguistic Semantics: An Introduction" 7882ظوم.

 :(1958ـ  1878) John Watson دٕٛ ٚاططٕٛ

كتقراه مـ جومعي صقؽو ق وظؾؿ فقفاو. كول درجي الدك أمريؽك ظومل كػً 

 "جقن  اقبـؽس"لؾؿدرشي القطقػقي ودو اكتؼؾ إى جومعي  "واضًقن"وقد  ـؽر 

ؿ مدرشتفو.   قول بولًؾقكقي و زظَّ

 :Jerome S. Bruner دريّٚ بسْٚس

ومو زال حقًّو. كاول درجاي الادكتقراه  7872ُولَِد ظوم ك أمريؽك ظومل كػً 

ثؿ اكتؼؾ إى جومعي أكًػقرد  ،7815ؿ فقفو حتك ظوم وظؾَّ  ،مـ جومعي  ورفورد

ظؾاؿ  أثارت رمك إكجؾسا. وقد ُظِرَف بٌحقثاف ظاـ العؿؾقاوت اإلدراكقاي التا رم

ًٌو ظـ الاتعؾُّؿ الؾػظا ،الـػس والسبقي. وقد أجرى دراشوت و ؽاقيـ ك وكا كت

 ادػو قؿ والتػؽر. 
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 :Jerry Alan Fodor أالٕ فٛدٚزى دري

ومو زال  7822ُولَِد بؿديـي كققيقرك ظوم  ك.أمريؽ عررمفقؾًقف وظومل م 

. ظؿاؾ 7810الػؾًػي مـ جومعاي بركًاتقن ظاوم  حقًّو. كول درجي الدكتقراه رم

آخر ااو جومعااي رودماارز  ،بجومعااوت ظاادة أشااتوًذا لؾػؾًااػي والعؾااؿ ادعااررم

وواع  ،فؾًػي العؼاؾ والعؾاؿ ادعاررمك مقداك لف مملػوت ظدة رم ك.بـققجرش

كاون ماـ بقـفاو فرواقتف الطافرة ظاـ  ،حجر إشوس لعديد مـ إفؽورفقفو 

  وجقد لغي فطريي ظؼؾقي لؾػؽر.

 :Roland Langacker زْٚايد الزلانس

وأشتوذ ظؾؿ لغي متؼوظد بجومعي كولقػقركقاو شاون ديقجاق. ك أمريؽى لغق

ًاومو زال حقًّو.  7895ظوم  "ٓكجوكر"ُولَِد  ؾغي حركي ظؾؿ الك صتفر كلحد ممشِّ

س لعؾؿ الـحاق ادعاررم ،cognitive linguistics ادعررم  cognitive وكؿمشِّ

grammar.ولف ظديد مـ  ،7811ظوم ى كول درجي الدكتقراه مـ جومعي إلقـق

ة الَؼقِّؿي رم   ذا ادجول. ادملػوت اجلودَّ

 :(1650ـ  1596) René Descartes زٜٓٝ٘ دٜهازت

 فركساا فقؾًااقفو ااق  ،Cartesius "كور قًااققس"ُيْعااَرف أيًضااو بااا  

ًا ،ظوملو ريويضو اس الريوواقوت  ،الػؾًاػي احلديثايك ُيعتاَز ماـ ممشِّ وممشِّ

إفؽاور  ؽثار ماـفالعصقر احلديثي.  احلديثي. ُيعتَز أ ؿ وأ زر العؾامت كتوًجو رم

دّرشً و ُ دّرس ماـ ك و ػوظؾ مع كتوبو ف الت والػؾًػوت الغربقي الالحؼي كتوٌج 
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وأحد مػاو قو  ،أحد ادػؽريـ إشوشقن "ديؽورت"أيومف إى أيومـو. لذلؽ يعتز 

 ,Je pense  بولػركًاقيي. أصفر أققالف اخلولدة )يواحلضور لؾثقرة العؾؿقيففؿـو 

donc je suis كتاوب  ذكارت رمك والتا"أكو أفؽر إذا أكو مقجاقد"  بولعربقي( و

ِدر ظاوم ى الذ "Les Principles de la Philosophie" "مٌودئ الػؾًػي"

بولؾغي الال قـقي. 7199

 : Steven Pinker بٝٓهس ضتٝفٔ

وماو زال  7829ُولِد ظاوم  ى.كـدك أمريؽك وظومل كػس دمريٌ ظومل معررم 

ماـ جومعاي  ورفاورد ظاوم ك ظؾؿ الـػس التجريٌا حقًّو. كول درجي الدكتقراه رم

صاتفر اآخر او  ورفاورد.  ،. ظؿؾ أشتوًذ لعؾاؿ الاـػس بجومعاوت ظادة7818

ولؾـظرياي احلوشاقبقي لؾعؼاؾ. لاف ى طاقربتليقده الؽٌر لعؾؿ الاـػس الت "بقـؽر"

 The Language"أو  " ريازة الؾغاي"أصافر و  ، ذا ادجاول مملػوت ظدة رم

Instict"7889ُكِاَ ظوم ى الذ. 

 :(1939ـ  1856) Sigmund Freud ضٝذُْٛد فسٜٚد

اس التحؾقاؾ الـػًاك ظصاٌظومِل   حصاؾ ظاذ  ك.ماـ فققـاو. و اق ممشِّ

فاقام ك . ولؼد كطل ا تاممف بام ُشؿِ 7997فققـو ظوم الطى مـ جومعي  الدكتقراه رم

. وكاون 7999ظاوم  Breuer "برويار"أثـوت  عووكف مع  رمك بعد بولتحؾقؾ الـػً

ف ظذ َمْرَووه ضريؼي  يًتعؿؾ رم ولؽـ التـاقيؿ مل يؽاـ ياـجو  ،"التـقيؿ"التعرُّ

ٌَّفف إلقف رشيؽاى الذ "احلُرّ ك التداظ"فسكف إى  ،مع كؾ ادَْرَى   . ُ اقرِم "برويار"ف ك
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حتؾقاؾ "وخؾَّػ وراته ظادًدا ماـ الؽتاى الطافرة مـفاو   ،7828ظوم  "فرويد"

ك ، كاام  ارك بصاام ف ظاذ كاؾ مـاوح"كمدخؾ إى التحؾقؾ الـػً"، و"إحالم

 الػؽر وإدب والػؾًػي. 

 :(1942ـ  1858) Franz Boas فساْص بٛاع

كاف إو احلديثاي حتاك وأحاد رّواد إكثروبقلقجقاك أمريؽاك أكثروبقلقج 

. كااول درجااي "أبااق إكثروبقلقجقااو إمريؽقااي"اشااتحؼ أن ُيطَؾااؼ ظؾقااف لؼااى 

 scientificك بتطٌقؼف لؾؿـفٍ العؾؿا "بقاس"صتفر اظؾؿ الػقزيوت.  الدكتقراه رم

methodدراشااي الثؼوفااوت وادجتؿعااوت اإلكًااوكقي بعااد أن كااون آظااتامد  رم

 في الؼصصقي.ِقغ الـظريوت ظذ ادعر رمك الرئقً

 :(1913ـ  1857) Ferdinand de Saussure ضٛضريى فسدٜٓاْد د

س لؾؿدرشي  ،شقينّي  ُلغقّي   . الؾًاوكقوت رم الٌـققييُيعتَز إب وادمشِّ

حقاٌ ادماف بتػؽاره  ؛العرص احلديٌ مـ أصفر ظؾامت الؾغي رم "شقشرى د"ُيَعد 

وكوكاً  ،كحق دراشي الؾغوت دراشاي وِاػقي بوظتٌاور الؾغاي طاو رة اجتامظقاي

ل اخلطار رم قي، وكون الًٌى رمالؾغوت ُ ْدَرس دراشي  ورخي دراشاي   ذا التحاقُّ

بنشفومو ف العظقؿاي  "شقشرى د"الؾغي  ق اكتطوف الؾغي الًـًؽريتقي. وُيْعَرف 

ظتاز ا. وكاون أول ماـ الؼرن العايـ رم الؾًوكقوتك  طقير ظديد مـ كقاح رم

واقاسح  ًاؿقتف  ،الؾًوكقوت كػرع مـ ظؾؿ أصؿؾ يدرس اإلصاورات الصاق قي

 .العالموتظؾؿ أو  بولًقؿقق قؽو وُيْعَرف حولقً  ،semiologyبوشؿ 
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 :(1835ـ  1767) Wilhelm Von Humboldt فًًِٗ فٕٛ ُٖبٛيت

س جومعي    ،بزلنHumboldtدبؾقموشك وفقؾًقف ولغقى أدوكك. أشَّ

ي رم فؾًػي الؾغي وكظريي التعؾقؿ.مولف إشفوموت   فؿَّ

 :(1962ـ  1875) Carl Jung نازٍ ْٜٛر

س ظؾؿ الـَّْػس التحؾاقذ ى،نيقش كحُمؾِّؾ كػً  جومعاي  درس رم .وُممشِّ

وقاد درس بعاد  ،7800الطاى ظاوم  وحصؾ ظذ درجي الادكتقراة رم ،"بوزل"

 "فرويااد"اكضااؿ إى حؾؼااي  7801وم ظاا بااوريس. ورم رم "جوكااف"ذلااؽ ظااذ يااد 

Freud، اكػصؾ ظـف 7872ظوم  ولؽـف خولػف فقام خَيُّص ضٌقعي الالصعقر، ورم، 

ن مدرشتف اخلوِي بف رم كون يعتؼد بلن  "يقكٍ"وبام أن  .ظؾؿ الـػس التحؾقذ وكقَّ

فؼاد ا اتؿ  ى،ففؿ الالصعقر الػارد يؿؽـ أن  زيد رمك دراشتف الالصعقر العرق

ذلاؽ أشاوضر و وديوكوماو وظوداماو  باام رم ،العاومل عقب الٌدائقي رمبدراشي الط

 و ؼولقد و. 

 :(1827ـ  1770) Ludwig Van Beethoven يٛدفٝر فإ بٝتٗٛفٔ

. ُيعتاَز ماـ أبارز باقنمديـاي  رم 7110ظاوم  لِدَ وُ  ،أدوينك مقشقؼمملِّػ  

مجقع العصقر، وأبدع أظاامًٓ مقشاقؼقي خولادة. لاف الػضاؾ  ظٌوقرة ادقشقؼك رم

مادقشقؼك الؽالشاقؽقي طقير  إظظؿ رم  9وظؿاره ك أول ظؿاؾ مقشاقؼ . قادَّ

مؼطقظاوت  وةاس ،شاقؿػقكقوت  ًااع لألوركًاسامملػو ف شـقات.  طؿؾ 

كاام أّلاػ العدياد ماـ ادؼطقظاوت  ،الؽامنطقظي ظذ ومؼ ،الٌقوكقمقشقؼقي ظذ 
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موت  الثالثقـقاوت ماـ  يػؼاد شاؿعف رم "بقتفاقفـ". بادأ لألوبراادقشقؼقي كُؿؼدِّ

ومقَّاز بوإلباداع.  الػسة  ؾؽ ازداد رمى إٓ أن ذلؽ مل يمثر ظذ إكتوجف الذ ،ظؿره

ظاوم  فققـو رم ي. وقد ُ قرِم مـ أمجؾ أظاملف الًقؿػقكقي اخلومًي والًودشي والتوشع

7951. 

 :(1951ـ  1889) Ludwig Wittgensteinيٛدفٝر فٝتذٓػتأٜ 

 يأشاس ادـطاؼ، والػؾًاػ وم إول رمادؼا ظؿاؾ رم ،كؿًاوويفقؾًقف  

 الػؾًااػي والريووااقوت، وفؾًااػي العؼااؾ، وفؾًااػي الؾغااي. لااف أظااامل بااورزة رم

 الؼرن العايـ. التحؾقؾقي. وُيـَْظر إلقف ظوًدة بوظتٌوره مـ أ ؿ الػالشػي رم

 :(2002ـ  1912) Lewis Samuel Feuer يٜٛظ صاٌَٜٛ فٜٝٛس

 . كاول درجاي الادكتقراه رم7875ُولَِد بؿـفو ـ ظوم  ك،ظومل اجتامع أمريؽ 

س 7822لػؾًػي مـ جومعاي  ورفاورد ظاوم ا . بعاد احلارب العودقاي الثوكقاي درَّ

 كتفك حُموفًظو حُمَدًثو.ابدأ حقو ف موركًقًّو و . قروكتق وبركذك بجومعت

 :(1934ـ  1896) Lev Vygotskyى يٝف فٝذٛتطه

س ظؾؿ الـػس التورخيك ظومل كػس روش  ج  .الثؼورمك وممشِّ جومعاي  رمخترَّ

ى ظؾاؿ الاـػس التطاقر . وقد اكصًٌ ا تاممو ف الٌحثقاي رم7871مقشؽق ظوم 

ظاـ ظؿار يـاو ز الًاوبعي والثالثان  "كفقجق ًؽ" وكؿق الطػؾ والسبقي. ُ قرم

ًٌو بدًتا مـ  مملػوت كتٌفو رم يخُمؾًِّػو ورائف شت  Psychology"ظا شـقات  ؼري

of Art"وحتااك  7852ظااوم  رم"Thought and Language"ظااوم  رم
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ي ا. وقد  طًَّ  ذه ادملػوت ظديدً 7829 مـفو ظذ شٌقؾ  ،مـ ادقوقظوت اهلومَّ

ر القطااوئػ العؼؾقااي الُعْؾقااو، فؾًااػي العؾااؿ، مـفجقااي الٌحااٌ  ادثااول   طااقُّ

 ؽقيـ ادػاو قؿ، العالقاي  ك،العالقي بن التعؾُّؿ والتطقر آكًوك ك،الًقؽقلقج

 ادُتٌوَدلي بن الؾغي و طقر الػؽر...إلخ. 

 :(1989ـ  1919) Leon Festinger ٕٝٛ فطتٓذسي

 التـاوفر ادعاررمك صتفر بتطقيره لـظريتابورز. ك أمريؽك ظومل كػس اجتامظ 

cognitive dissonanceى  ظـ اكتطوفف لؾدور الذفضاًل  ،وادؼوركي آجتامظقي

ى والؼرابي رم ًَ   ؽقيـ الاروابط آجتامظقاي. ولاف إشافوموت ظادة رم يؾعٌف الـَّ

.social networksشي الطٌؽوت آجتامظقي درا

 :(1961ـ  1908) Maurice Mearleau-Pontyى َٛزٜظ َرييٛبْٛت

ك وبولـظريي الؼطتولتقي التا " قهل"  لثر بػقـقمقـقلقجقو فركسفقؾًقف  

فً  التجرباي اإلكًاوكقي  دور ادحًاقس واجلًاد رم ا تاممف كحق الٌحٌ رموجَّ

( و 7895) "بـقاي الًاؾقك"ادعرفي بقجف خوص. مـ أ اؿ كتٌاف  ورم ،بقجف ظوم

 اذه إظاامل ُبطاالن مطاومو  (. و قد بانَّ رم7892) "فقـقمقـقلقجقو اإلدراك"

ًفو فؼ ظؾؿ الـػس رم  ،ط إى ظؾؿ الاـّػس لشقس ذا ف كعؾؿ. والـؼد  ـو لقس ُمقجَّ

 بًٌى كازوع  اذا إخار كحاق  ؼاديؿ ففاؿ اختازاى ،بؾ إى العؾؿ بطؽؾ ظوم

 مااـ وجفااي كظاار ا وجااوف لؾظااقا ر. ومفؿااي الػؾًااػي الػقـقمقـقلقجقااي

 ورم ك،والٌادئ حتؼقؼ الرجاقع إى ظاومل احلقاوة إِاذ  تؿثؾ رم ا "كمرلقبقكت"
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 ."العقدة إى إصقوت ذامو"

 :Noam Chomskyى ْعّٛ تػَٛطه

ص بًقؽقلقجقي الؾغاي. ُولِاَد ظاوم ك ظومِل أمريؽ  وماو زال  7859ُمتخصِّ

ولاف كظريو اف  ،وحصاؾ مـفاو ظاذ الادكتقراه ،جومعي بـًاؾػوكقو حقًّو. درس رم

 ة. يدولف مملػوت ظد ،كطقت الؾغي ظـد الطػؾ و طقر و اخلوِي رم

معفد موشو طقشتس  رم الؾغقيوت رم مدى احلقوة أشتوذ جومعّل و ق أن 

كثاًرا ماو ُ عتاَز أ اؿ ك ، والتاالـحق التقلقديكظريي  ق ِوحى  .قجقولؾتؽـقل

 الؼرن العايـ. رم الؾغقيوت الـظرييجمول  رمإشفوم 

ماـ  ظؾاؿ الاـػس رم الثقرة اإلدراكقايإصعول رشارة  وقد أشفؿ كذلؽ رم

ى ى والاذ، Skinner "شاؽقـر .ف.ب"لا  لؾًؾقك الػعذتف خالل مراجع حتادَّ

اخلؿًاقـوت.  كوكاً شاوئدة رمك والتا ،العؼؾ والؾغي لدراشي الًؾقكقيادُؼوَربي 

  .والعؼؾ فؾًػي الؾغيالطٌقعقي لدراشي الؾغي كذلؽ ظذ مؼوربتف  أّثرت ولؼد

، " را ى  طقمًاؽل"كذلؽ فضؾ  لشقس مو أٌِو ُيعرف با ويعقد إلقف 

 قدرمو التقلقديي. حًى لؾغوت الرشؿقي و ق  صـقػ

معروف ظاذ كطاوق واشاع ك الؾغقيوت، فتطقمًؽ بوإلووفي إى ظؿؾف رم

واحلؽقماوت  تحادةلؾقٓياوت اد لؾًقوشي اخلورجقايوبوكتؼوده  ك،شقوش كـوصط

، وكؿتعاوضػ ماع حتاررّي ك اصاساككػًف بلكف  "ك طقمًؽ"إخرى. ويصػ 

وكثاًرا ماو  ،(ظامل العومل الصاـوظقنكؼوبي  ظضق رم )و ق التضومـقي الالشؾطقيي
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ًرا رئقًقًّو  ففارس . وحًاى الًقوشاي إمريؽقاي رم لؾجـوح القًاوريُيعتَز ُمـظِّ

ُذكِاااَر اشاااؿ  7885و  7890ك ، بااان ظاااوممراجاااع الػـاااقن واإلكًاااوكقوت

وكثاومـ صاخص ظاذ  ك،صاخص آخار حاى كؿرجع أكثر مـ أ "ك طقمًؽ"

 اإلضالق.

 :(1941ـ  1859) Henri Bergson بسدطٕٛى ٖٓس

اؿ 7851ظاوم  جاوئزة كقباؾ لامداب. حصؾ ظذ فركس فقؾًقف  ًَّ . ق

يؼًاؿ الًاوظي إى شاتن ى الاذك   الققاً العؾؿاالققً إى كقظن "برجًقن"

و اق ك والققً الـػً ،و ق وقً ثوبً ٓ يتغر ،والدققؼي إى شتن ثوكقي ،دققؼي

الققاً  "برجًاقن"و ق بولـًاٌي لاا  ،يعقطف اإلكًون ويًتؿتع بفى ققً الذال

 ك.احلؼقؼ

 :(1968ـ  1880) Helen Keller ًٖٝني نًٝس

ة وكوصااطي   ُ ْعَتااَز إحاادى رمااقز اإلرادة ك ، و ااأمريؽقاايأديٌااي وحُمااورِضَ

حقٌ إنو كوكً فوقدة الًؿع والٌرصا، واشاتطوظً أن  تغؾاى ظاذ  ؛اإلكًوكقي

 و ؿ  ؾؼقٌفو بؿعجزة اإلكًوكقي. ،إظوقتفو

 

   



 

 



 

 

 

 
 

 املصادز ٚاملسادع
 أٚال: بايًػة ايعسبٝة.

 :ايهتب .1
 1997، اكصس١ٜ، ايكاٖس٠ د ي١ األيفال، األزلًٛ ، بساِٖٝ أْٝظ.ّ 

 ٓضًطـ١ً ايـرخا٥س،   ذلُد عًـ٢ ايٓحـاز   :، اخلصا٥ص، حتكٝل٢ابٔ ج ،

 ّ.2006، اهل١٦ٝ ايعا١َ يكصٛز ايثكاف١، ايكاٖس٠ ،146 :عدد

  ابٔ َٓظٛز، يطإ ايعسب، حتكٝل: عبد اهلل ع٢ً ايهب ، ذلُد َطب

 ذلُد ايػاذيٞ، داز اكعازف، ايكاٖس٠. اهلل، ٖػاّ

  ِاألْباز٣، غسح ايكصا٥د ايطبع ايطٛاٍ اجلاًٖٝاا، حتكٝـل  أبٛ ايكاض

 ّ.1980 / ٖـ 1400 ،ايكاٖس٠ عبدايط ّ ذلُد ٖازٕٚ، داز اكعازف،: ٚتعًٝل

  أعد غٛق٢ زمٛإ، عثُإ بٔ  ا  ايفسٜ ، ايفحسٜس ايعسب٢، جاَع١

 ّ،1991 /ٖـ 1411، 3ط ،ايسٜاضاكًو ضعٛد، 

 ايكاٖس٠ طب، عامل ايهفب،ايًػ١ ٚاخف ف اجلٓ ،أعد رلفاز عُس ،

 ّ.1996 ،1ط

 ٕاهل٦ٝــ١ اكصــس١ٜ ايعاَــ١  َعٓاٖــا َٚبٓاٖــا  :ايًػــ١ ايعسبٝــ١ ،متــاّ َطــا ،

 ّ.1985 ،3، طايكاٖس٠ يًهفاب،

        ِمجع١ ضٝد ٜٛضف، ضـٝهٛيٛج١َّ ايُّػـ١ ٚاكـسض ايعكًـ٢، ضًطـ١ً عـاَي

 .1990ّ، 145اكعسف١، ايهٜٛت، عدد: 

    ــٓفظ اكعا ــ ــِ اي ــ٢ اكًٝحــ٢، عً ــإ،   ًَُ ــ١، يبٓ س، داز ايٓٗضــ١ ايعسبٝ

1974.ّ 

  ،داٚد عبدٙ، دزاضاا ف٢ عًِ ايًػ١ ايٓفط٢، َطبٛعاا جاَع١ ايهٜٛت

1984.ّ 
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        ،ضا٢َ خػب١، َصـطًحاا فهسٜـ١، اهل٦ٝـ١ اكصـس١ٜ ايعاَـ١ يًهفـاب

 ّ.1997ايكاٖس٠، 

 عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاعٗا، حتكٝل: ذلُد جاد اكٛا ،  ف٢اكصٖس  ،ايطٝٛ ٢

 ّ.1985ذلُد أبٛ ايفضٌ  بساِٖٝ،داز  َٝا٤ ايهفب ايعسب١ٝ، ٚٚع٢ً ايبحا٣ٚ، 

      ،ــد ــو فٗـ ــ١ اكًـ ــاب٢، َهفبـ ــففه  اإلىـ ــإ ٚايـ ــ ، اإلْطـ ــ٢ اكـ عٝطـ

 ٖـ.1418، 1طايطعٛد١ٜ، 

  ،1979يبٓإ، فاخس عاقٌ، اإلبداع ٚتسبٝف٘، داز ايعًِ يًُ ٜب.ّ 

 ٜٔنسِٜ َطاّ ايد: 

o   احملظــٛزاا ايًػٜٛــ١:   ٚ احملطــٔ َــٔ  دزاضــ١ د يٝــ١ يًُطــفٗحٔ 

 ّ.1985، 1ايكاٖس٠، طاأليفال، األزلًٛ اكصس١ٜ، 

o  ،ًٛ1990ّ، 1ط ايكاٖس٠، ايكساب١، َهفب١ األزل. 

 نُاٍ بػس:  

o ْايكـاٖس٠،  ٝو،  بعـ١ خا ـ١،   فدزاضاا ف٢ عًِ اكع٢ٓ: ايطُٝا

1985.ّ 

o  ،1997ّ، 3ايكاٖس٠، ط، داز غسٜبعًِ ايًػ١ ا جفُاع٢. 

   ا ايػٗٛد، اكعٗد ايعاك٢ يًفهـس  َايو بدز٣، ايففه  َٔ اكػاٖد٠

 .3، ف جٝٓٝا، طاإلض َٞ

 ٜــدٜٛيٛجٝا: سلــٛ ْظــس٠ تهاًَٝــ١، اكسنــص ايثكــاف٢  ذلُــد ضــبٝ ، اإل

  ّ.1992ب ٚا،  ،٢ايعسب

    ذلُــد عُــاد ايــدٜٔ  مساعٝــٌ، األ فــاٍ َــسآ٠ ا فُــع: ايُٓــٛ ايٓفطــ٢

 ، ايهٜٛت،ا جفُاع٢ يًطفٌ ف٢ ضٓٛاا تهٜٛٓ٘ األٚا، ضًط١ً عامل اكعسف١

 ّ.1986، 99عدد: 
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 ٕداز اكعـازف،  َكد١َ  ا ايكـازئ ايعسبـ٢   :عًِ ايًػ١ ،ذلُٛد ايطعسا ،

 ّ.1962ايكاٖس٠،

  ،1971ّْٛز٣ جعفس، ايُّػ١ ٚايفهس، َهفب١ ايفٛف٢، تْٛظ. 

 ٘ٝ١ََّ يًهفاب ،عًِ ايٓفظ ايًػ٣ٛ، ٚفا٤ ايب  .ايكاٖس٠ ،اهل١٦ٝ اكصس١َّ ايعا

 نتب َرتمجة: .2
  ،ٜٔايــففه  ٚايُّػــ١، تسمجــ١: عبــد ايــسعٔ عبــد ايعصٜــص  جٛدٜــث جــس 

 ّ.1990 /ٖـ 1410، ايعبدإ، داز عامل ايهفب، ايسٜاض

 يػ١ ايطٝاض١، تسمجـ١: َٝػـٌٝ نًٝـٛ، داز احلكٝكـ١،      ،جٛز  ن ٚع

 ّ.1990، 2ب ٚا، ط

        ١َّ ١َّ  مـطساباا ايٛلـا٥ف ايعصـب جٕٛ َـانف٢، ايـد  ا ايفػدٝصـ

 ّ.1985 د٣ ٚآخسٜٔ، داز اكعازف، ايكاٖس٠، ف١َّ دل :ايُعًٝا، تسمج١

 عبد احلًِٝ ذلُٛد ايطٝد،  :دْٝظ تػاًٜد، عًِ ايٓفظ ٚاكعًِ، تسمج١

ــ١    ــدز٢ٜٓ، َساجع ــدٜٔ دزٜٚــؼ، َٚطــب اي ــٔ ايعاب ــص ايكٛ ــ٢،   :ٚشٜ ــد ايعصٜ عب

 ّ.1983ايكاٖس٠،  َؤضط١ األٖساّ،

   ٕ اٚد ايًػـ١ ٚاحلٝـا٠ ٚايطبٝعـ١ ايبػـس١ٜ، تسمجــ١: د. د     ،ز٣ٚ. ضـ٢. ٖحُـا

 .٢ًَُ أعد ايطٝد

 ٍ( ــ١ .ف .فٝحٛتطـــه٢ ــ١، تسمجـ ــففه  ٚايُّػـ ــٛز،  :(، ايـ ــت َٓصـ  ًعـ

 ّ.1976، َهفب١ األزلًٛ اكصس١ٜ، ايكاٖس٠

 ت:الَكاالت يف ايصشف ٚاجمل .3
          ،ّأَــٌ عــٛض اهلل، كــاذا خيفًــف تفهــ  ايسجــٌ عــٔ اكــسأ٠؟ األٖــسا

 .ًَحل اجلُع١ ّ،2/6/1995

  ،ّ29/1/1994ّأْٝظ َٓصٛز، َٛاقف، األٖسا. 
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  ،ّٝااح ايٝابإ، األٖسا َََسض غسٜب ُٜصٝب ُض  .24/12/1992ّبازٜظ: 

     :باقس جاضِ ذلُد، ٍَٛ ايُّػ١ ٚض٤ٛ ايففاِٖ، احلـٛاز اُكفُـدِّٕ، ايعـدد

1565/ ،5/2006.ّ 

    ،ّٛــ ــ١ ايٝـــ ــل ثكافـــ ــاض، ًَحـــ ــد٠ ايسٜـــ ــإ  4جسٜـــ ـــ /  1413زَضـــ ٖـــ

25/2/1993ّ. 

 ٖـــ/ 6/11/1415سٜــاض، اجلــٓب ٜبــدأ ايــفعُِّ فــ٢ زَــِ أَــ٘، جسٜــد٠ اي

6/4/1995.ّ 

      ،َطٔ لالا، ايهػهٍٛ، ايًطـإ ٚاألدب ٚايًـٗب، جسٜـد٠ ايسٜـاض

 .َاٜٛ

        َّا أٜٗـــــا ايكطـــــ ، جسٜــــــد٠ َطـــــٔ لالـــــا، ايهػـــــهٍٛ، ضـــــ 

 .1/6/1995ّايسٜاض،

    ٢عــص٠ بــٔ قــب ٕ اكصٜٓــ ٛ  : َظــاٖسٙ ٚأضــباب٘، دلًــ١  ٣، ايفحُّــص ايًػــ

 .1995ّ، 43األحباث، اجلاَع١ األَسٜه١ٝ، ايط١ٓ 

 ٛ١َّ ٚآثــاز غٝــاب اإلثــاز٠ فــ٢ ايــففه ، ٣زمــا اكٛضــ ، اكــدخ ا احلطــ

 .22/4/2006ّ، 2380جسٜد٠ ايصَإ، ايعدد: 

           ،ايطٝــب بــٛ عــص٠، ٖــٌ ميهــٔ إٔ ْفهــس بــدٕٚ يػــ١؟ دلًــ١ ايعسبــ٢

 .ٖـ 1414، ذٚ ايكعد٠ 426ايعدد: ايكاٖس٠، 

   ٌا اكػه ا، ايٓبـل، ايعـدد ََ ، 53 :عبد احلهِٝ ايطًّٛ، ايففه  ٚ

 ّ.٢ْ2001 نإْٛ ايثا /ٖـ 1421غٛاٍ 

  جسٜد٠ ايسٜاض، ،ايففه  بصٛا َطُٛع ،عبد ايعصٜص ذلُد ايرن 

 .ّ(1/6/1995ٖـ ) 3/1/1416

  ،ّ1/4/1995ّعصا ايطعد٢ْ، ٚجعٌ بٝٓهِ َٛد٠َّ ٚزع١، األٖسا. 
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      :يب٢ٓ اجلادز٣، يػفٓا قاز١٥ فٓحإ ألفهازْـا، احلـٛاز اكفُـدٕ، ايعـدد

1867 . 

 ١ ايُّػ١ بايففه ؟  حٝف١ اجلصٜـس٠ ايَٝٛٝـ١، َؤضطـ١ اجلصٜـس٠     َا ع ق

 .2000ّ /ٖـ1421زجب  22يًصحاف١ ٚايطباع١ ٚايٓػس، اخلُٝظ 

         ،َبازى ذلُد بسبـس، ايًُّػـ١ ٚايفهـس،  ـحٝف١ ايـسأ٣ ايعـاّ ايطـٛدا١ْٝ

 جاَع١ أّ دزَإ اإلض ١َٝ.

 يعـدد: ، ايُّػ١ َٚػه١ً اكعٓـ٢، جسٜـد٠ ايسٜـاض، ا   ٣ذلُد زبٝع ايػاَد 

  ّ.2003أنفٛبس  30ٖـ/ 1424زَضإ  4، 12914

    205ذلُــد ْبٗــإ ضــًِٜٛ، ٖــٌ تفهــس احلٝٛاْــاا؟ ايفٝصــٌ، ايعــدد ،

 .1994ّ/ 1993ٖـ/ دٜطُرب، ٜٓاٜس 1414زجب 

   ٖبـــ١ يـــٛش٠، ايطفـــٌ َـــدٜث ايـــٛ د٠ ُٜفهتـــس ٚ ًـــِ ٜٚففاعـــٌ، جسٜـــد٠

 .11/11/1994ّاألٖساّ، 

 َكاالت عًى غبهة اإلْرتْت: .4

 ٝ2006ل اخلطٝب، ايُّػ١ ٚايفهس، أعد غف،www.arabswatan.org  

    :باقس جاضِ ذلُد، ٍَٛ ايُّػ١ ٚض٤ٛ ايففاِٖ، احلـٛاز اُكفُـدِّٕ، ايعـدد 

1565/ ،5/2006،.orgwww.ahewar

 ٢خايد عبٝداا، ايفهس ايعسب، www.achrs.org

       شٖ  اخلًٜٛدٟ، ايضاد َٔ يػـ١ اهلَّٛـ١  ا يػـ١ ايفهـس، جسٜـد٠  ٜـ ف 

 laph.comwww.eاإليهرت١ْٝٚ،

 ضاَس ضكا أَٝين، ُ ِ عظُا٤ ،scs-net.org. 

        ضعٝد عبد ايهـسِٜ اخلبـاش، ايًُّػـ١ ٚايفهـس ٚا فُـع، غـبه١ زا ـد 

www.rasid.com                             ّ، 24/3/2007 اإلخباز١ٜ،
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  بايفهس ٚايٛجدإ: دزاض١عبد اهلل بٔ تسن٢ ايبهس، ايُّػ١ ٚع قفٗا 

www.mnaabr.comحت١ًًٝٝ، ايٓاد٣ األدب٢ حبا٥ٌ،

 عبد اهلل بٔ عبد ايسعٔ ايربٜد   ٍ  ٣، ايففه  ايعًُـ٢ ٚاإلبـداع٢... َـٛ

،١َّ َُكدَِّاا عا  .alandlus.4t.com/shazarat.htmايففه : 

 22/8/2005إ، ايفهس ٚايُّػ١، جسٜد٠ ايثٛز٠، عكب١ شٜد، 

y s www.thawra.alwehda.gov. 

    ،ــد ُّـــس ٚايفحدٜـ ــ١ ايفػ َّـ ــإ، ايـــففه  بٛ ـــف٘ عًُ فـــازٚم ايطـــٝد عثُـ

 .www.balagh.com/mosoa/falsafh/falsf.htmاكٛضٛع١ اإلض ١ََّ، 

     :يب٢ٓ اجلادزٟ، يػفٓا قاز١٥ فٓحإ ألفهازْا، احلـٛاز اكفُـدٕ، ايعـدد

1867 ،27/3/2007،                 www.ahewar.org/debat/show.ar 

   ١ ٚايفهـس،  ـحٝف١ ايـسأ٣ ايعـاّ ايطـٛدا١ْٝ،     َبازى ذلُد بسبـس، ايُّػـ 

www.rayaam.net                             جاَع١ أّ دزَإ اإلض ١َٝ،

  ُّ ٕ ايفهـس عٓـد ايطفـٌ، ايعًـِ ٚاحلٝـا٠      ذلُد ايدْٝا، دٚز ايُّػ١ ف٢ تهـ

htm-nour.com/204/science-www.an.01                       ايفسْط١َّ،

  دلًـ١ ْـص٣ٚ،   ٢ذلُد َاف  دٜاب، دزع ايُّػ١ ٚايفكًٝد األْثسٚبٛيـٛج ،

www.nizwa.com،43عدد: 

 جفُاع١ٝ... ع ق١  اازى، ٍَٛ بعل َٛمٛعاا ايُّػ١ نظاٖس٠ ذلُد َب

www.almadapaper.com          ،2006ايُّػ١ با فُع، جسٜد٠ اكد٣، 

 َّا ْفصَّز، احلٛاز َِ  ْبٌٝ َاج٢ ْا٥ف، تلث  ايُّػ١ ٚاإلع ّ عًٝٓا أنرب 

 www.ahewar.org             ّ، 5/11/2006، 1725: اُكفُدِّٕ، ايعدد

 ،ِاإلْطإ ٚايعاَي ،...... www.edunet.tn/ resources/ residsc/ philo. 

 ،ٛتٓا ايداخ٢ً ايصاَت، َاذا ٜكٍٛ يٓا؟ ا ١ً ايثكاف١ٝ  ،...... 

                                  www.ju.edu.jo
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 ...............:ــ١ harit.africa-www.said- ، ايُّػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

web.org/philosophie/lelangue.htm 

 ،ايُّػ١، َٛضٛع١ َكاتٌ َٔ ايصحسا٤ ،.......www.moqatel.com 

 ،ايُّػ١، َٛقع فضا٤ ايفًطف١ ،.......www.philosophie.jeeran.com

 ،"اكٛضٛع١ احُلس٠َّ "ٜٚهٝبٝدٜا            ar.wikipedia.orgwww. 

 ،اكٛضٛع١ ايعسب١ٝ يًهُبٝٛتس ٚاإلْرتْتwww.c4arab.com
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 فٗسع احملتٜٛات

 2 
 77 قصَّـة نتـاب

    71                                                                                                         ايفصٌ األٍٚ: فصٌ متٗٝدى

 78 املبشح األٍٚ: ايفهس َٔ املٓعٛز ايعًُى )ايًػٛى ـ ايٓفطى(

 57 أوٓ  مو الػؽر؟

 51 ثوكًقو  مو وطوئػ التػؽر؟

 59 ثولًثو  مو خصوئص التػؽر؟

 22 رابًعو  مو متطؾٌوت التػؽر؟

و  مو القحدات إشوشقَّي أو الٌِـَك العؼؾقَّي لؾتػؽر؟ ًً  21 خوم

 97 شودًشو  مو دوافع التػؽر ظـد اإلكًون؟

 91 شوبًعو  مو أكقاع التػؽر؟

 98 ثومـًو   ؾ يػؽر احلققان والطر وكقػ خيتؾػ  ػؽر و ظـ اإلكًون؟

   29                 وشًعو   ؾ يػؽر الطػؾ حديٌ القٓدة أو اجلـن رم رحؿ أمف؟

 21 ظورًشا   ؾ ختتؾػ الؾُّغي والػؽر ظـد الـًوت ظـفام ظـد الرجول؟

 15 ادٌحٌ إول مصودر ومراجع

 11 املبشح ايجاْى: ايًػة

 18 أوٓ  مو الؾغي ومو أ ؿ وطوئػفو؟
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 15 ثوكقو  مو أ ؿ خصوئص الؾغي؟

 19 ثولًثو  مو ِؾي ظؾؿ الؾغي بولعؾقم إخرى؟

 91 رابًعو  مو الػرق بن الؾغي والؽالم، والؽػويي وإدات؟

و  مو أكقاع ادعـك وكقػ كػفؿف؟ ًً  87 خوم

 81 ادٌحٌ الثوكك مراجعومصودر 

 88 ٌٖ يًفهس يػة خاصة  ايفصٌ ايجاْى

 707  ؾ لؾػؽر لغي خوِي؟

 707 الرأى إول

مي لدظؿ  ذا الرأىإ  702 دلي والزا ن ادُؼدَّ

 775 الرأى الثوكك

مي لدظؿ  ذا الرأى  779 إدلي والزا ن ادُؼدَّ

                         الرد ظذ إضروحوت الداظؿي لؾغي العؼؾقَّي والـوفقي لدور

 721 الؾُّغي الطٌقعقَّي رم الػؽر 

 715 الػصؾ الػصؾ الثوكك مصودر ومراجع

 718                                                      ايعـالقة بني ايًُّػة ٚايفهـس  ايفصٌ ايجايح

 718 أوٓ  مو العالقي بن الؾُّغي والػؽر؟

 799 ثوكًقو  مو ضٌقعي العالقي بن الؾُّغي والػؽر؟

                                                                                                                                                          كوحقي، والؽالم ادًتخَدم لؾتعٌر ثولًثو  مو العالقي بن الػؽر مـ
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 579 ظـ  ذا الػؽر مـ كوحقي أخرى؟

                   رابًعو   ؾ حدود الػؽر  ك حدود الؾُّغي؟  وأكف حقٌ  تققَّػ 

 557  ذه يتققَّػ ذاك؟

 558 الػصؾ الثولٌ مراجعمصودر و

 521 تأثٝـس ايًُّػة عًـى ايفهـس: ايفصٌ ايسابع

 528 أوٓ   ؾ لؾغاي  لثر ظذ الػؽار؟

 517 ثوكًقو   ؾ َ ْعؽس الؾغوت ادختؾػي أفؽوًرا وثؼوفوت وُمْعتؼدات خمتؾػي؟

                  ثولًثو   ؾ ُيْؿِؽـ اشتخدام الؾُّغي رم التلثر ظذ ظؼقل الٌا

 512 فومؿ؟وأفؽور ؿ وُمعتؼدامؿ و قجُّ 

 512 رابًعو   ؾ الؾُّغي إم  ك لغي التػؽر القحقدة؟

 518 الػصؾ الرابع مصودر ومراجع

 592 املصطًشات

 225 ادصطؾحوت مصودر ومراجع

 222 األعـالّ تسادِ

 218 املصادز ٚاملسادع

 298 فٗسع احملتٜٛات
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